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УРОК 2  
на тему:  



Бухарестська декларація етичних цінностей  

і принципів вищої освіти в Європі 

«…Кожен член академічної та освітньої 

спільноти повинен прагнути до чесності і 

поширювати це прагнення на інших учасників 

освітнього та наукового процесу, послідовно 

утримуючись від брехні, шахрайства, 

крадіжок та інших форм нечесної поведінки, 

що викривляють парадигму освіти і науки….» 



Вам необхідно  
працювати в 

групі, ви 
повинні 

здійснювати 
пошук 

інформації 
разом… 

- не можна копіювати 
інформацію один у одного; 

- не можна подавати на 
оцінювання одну й ту ж 
саму роботу різним 
членами групи; 

- шляхи знаходження 
інформаційних матеріалів 
повинні бути різними у всіх 
членів групи. 



Вам кажуть 
наводити 

думки 
експертів, 

дослідників, 
науковців у 

різних сферах… 

- не можна вказувати 
інформацію без посилання 
на слова автора ідеї. 

Не просто повідомте про цих 
дослідників (науковців) та їх 
думки, а прокоментуйте ці 
думки, опишіть власну точку 
зору. 



Вам радять 
частіше 

звертатися до 
першоджерела… 

використовуйте власні слова, 
описуйте індивідуальну Вашу 
точку зору щодо того чи 
іншого питання у дослідженні, 
НЕ перефразовуйте інших 
науковців! 



 

Академічна доброчесність  

(Academic Integrity) 

 
 
Термін integer з лат. означає “довершений, повний, 

цілісний” 

Integrity – “довершеність, повнота, цілісність” – 

означає такий психологічний стан людини, який 

характеризується її внутрішньою гармонією, стійкістю 

і послідовністю морального образу (Killinger, 2010) 



– це 

відданість академічної спільноти, навіть перед 

лицем труднощів, бути відданими 

фундаментальним цінностям: чесності, довірі, 

справедливості, повазі, відповідальності й 

мужності.  

(The International Center for 

Academic Integrity, 2012). 

 

 



, відсутність будь-якого обману в 

навчальному процесі,  

, між здобувачем вищої освіти і 

науково-педагогічним працівником закладу 

вищої освіти, 

,  

  однієї сторони до іншої і 

навпаки,  

.  



 плагіат (у тому числі самоплагіат); 

 списування під час контрольних заходів; 

 придбання з наступним поданням як власних результатів 

навчальної та наукової діяльності; 

 академічне шахрайство; 

 фабрикація/фальсифікація; 

 надання відгуків/рецензій без належної експертизи; 

 псування/саботаж навчальної або наукової роботи інших 

осіб; 

 несправедливе співавторство; 

 пропонування/прийняття несправедливої винагороди; 

 конфлікт інтересів тощо.  

 

 

 



Академічна доброчесність – це сукупність етичних 

принципів та визначених законом правил, якими 

мають керуватися учасники освітнього процесу під 

час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень. 

Стаття 42. Академічна 

доброчесність  




