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НАУКОВИЙ СЕМІНАР  
на тему:  



1. Поняття академічної доброчесності 

2. Дотримання принципів академічної 

доброчесності науково-педагогічними 

працівниками та здобувачами вищої 

освіти 

3. Сутність та види плагіату  





Іван наполегливо готувався до тесту, який складає 40% його 

фінальної оцінки за предмет. Впродовж іспиту, який, 

очевидно, є самостійною вправою, а не спільною роботою, 

викладач піднімається і покидає аудиторію. Після цього, 

більшість студентів починають повертатись одне до одного і 

обмінюватись відповідями на питання тесту. Іван не може 

вирішити, чи варто йому робити так само.  

 



 Чи  хотіли  б  ви,  щоб  вас  оперував  лікар,  

який  списував  і нечесно  здобував  оцінки  в  

медичному  університеті?   

 Чи почувалися  б  ви  впевнено й комфортно, 

знаходячись на 25 поверсі будинку, спроектованому 

інженером, який списував і нечесно здобував оцінки в 

технічному університеті?  

 Чи довірили б ви складання вашої податкової 

звітності бухгалтеру, який на іспиті списував 

відповіді у свого сусіда?   



 



 







ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ                                 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ 

ПЕРЕДБАЧАЄ: 

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

• дотримання норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; 

• надання достовірної інформації про методики і результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну 

педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

• контроль за дотриманням академічної доброчесності 

здобувачами освіти; 

• об’єктивне оцінювання результатів навчання. 
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ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ ПЕРЕДБАЧАЄ: 

• самостійне виконання навчальних завдань, завдань 
поточного та підсумкового контролю результатів 
навчання; 

• посилання на джерела інформації у разі використання 
ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

• дотримання норм законодавства про авторське право і 
суміжні права; 

• надання достовірної інформації про результати власної 
навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 
методики досліджень і джерела інформації. 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ МОЖУТЬ БУТИ ПРИТЯГНЕНІ ДО ТАКОЇ 

АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: 

• відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні 

вченого звання; 

• позбавлення присудженого наукового ступеня чи 

присвоєного вченого звання; 

• відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного 

педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; 

• позбавлення права брати участь у роботі визначених 

законом органів чи займати визначені законом посади. 
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ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ МОЖУТЬ БУТИ ПРИТЯГНЕНІ ДО 

ТАКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: 

 

• повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, 

залік тощо); 

• повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми; 

• відрахування із закладу освіти; 

• позбавлення академічної стипендії; 

• позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати 

навчання. 
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