
Академічна 

доброчесність   



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». 



 



Академічний плагіат — «оприлюднення 

(частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як 

результатів власного дослідження (творчості)  

та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 

без зазначення авторства» 



  



 

Плагіат — це форма 

шахрайства та академічного 

правопорушення. 

Використання замовлених 

письмових робіт (або «обман за угодою») є 

специфічним типом плагіату, коли особа 

наймає третю сторону  

для виконання свого завдання за певну 

оплату, а потім подає таку роботу як  

свою власну. 



Хабарництво — «надання 

(отримання) учасником 

освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання  

(отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь- 

яких інших благ матеріального або нематеріального 

характеру з метою отримання неправомірної 

переваги в освітньому процесі» 

У випадках, визначених законодавством, 

хабарництво може утворювати склад  

кримінального злочину «неправомірна  

вигода», передбаченого статтями 368, 368, 369  

Кримінального кодексу України.  



Відповідальність за порушення академічної 

доброчесності 

Згідно із частиною 6 статті 42 Закону України 

«Про освіту»: «За порушення академічної  

доброчесності 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 (крім осіб, які 

здобувають загальну 

середню освіту). [У цьому випадку в наказі по 

університету зазначається: «Відрахувати з 

університету за порушення Етичного 

кодексу ЧНУ ім. Ю.Федьковича (далі 

зазначається прізвище, ім'я та по- 

батькові особи)]; 

• позбавлення академічної стипендії; 

• позбавлення наданих закладом освіти пільг з 

оплати за навчання». 
 

 
 



На допомогу студенту 

 

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text  

2. https://academiq.org.ua/  

Коротко про головне: 

3. https://drive.google.com/file/d/1pbM6H7mxW3FiC0eV9wyOQbte9SGcRUS3/vie

w  

«Плагіат = Порушення авторських прав?»: 

4. https://drive.google.com/file/d/1Vg4l_kxPfsGOfEwERPYsVcYV6t-1G01H/view  

«Як вижити без самоплагіату?»: 

5. https://saiup.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Integrity-bulletin-03.pdf  

«Скільки відсотків можна?»: 

6. https://drive.google.com/file/d/1Sbdi9DQxIM-gJ9whpmdBbIgshPyyuFoh/view  

Студентський плагіат, частина 1. Хто винен?: 

7. https://academiq.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Integrity-bulletin-05.pdf  

Студентський плагіат, частина 2. Що робити?: 

8. https://academiq.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Vypusk-01-v-6.pdf  
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