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Документальна база

Проєкт Закону України “Про академічну
доброчесність”

Кодекс академічної доброчесності
Національного агентства

Декларація про дотримання академічної
доброчесності
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забезпечення академічної доброчесності
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Що таке 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.



Дотримання академічної 

доброчесності педагогічними, науково-педагогічними 

та науковими працівниками передбачає:

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, 

відомостей;

 дотримання норм законодавства про авторське право;

 надання достовірної інформації про результати досліджень та власну 

педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.



Дотримання академічної

доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового

контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога

застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

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

 дотримання норм законодавства про авторське право;

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої)

діяльності.



Порушенням академічної 

доброчесності вважається:

 академічний плагіат

 Фабрикація

 Обман

 Списування

 Хабарництво

 Використання родинних та службових зв’язків

 - академічний саботаж

 - ігнорування передбачуваних порушень академічної доброчесності 

 -використання шантажу

 - зловмисне звинувачення іншого у академічній не доброчесності 



Санкції за порушення академічної 

доброчесності для здобувачів вищої освіти

повторне проходження оцінювання 

(контрольна робота, іспит, залік тощо);

повторне проходження навчального 

курсу;

відрахування із закладу освіти (крім осіб, 

що здобувають загальну середню освіту).



Фундаментальні принципи академічної 

доброчесності 

Блок 1

 _ доброчесність

 - чесність і порядність

 - правдивість

 - прозорість

 -законність

 -повага 

 -довіра 

Блок 2 

 - послідовне відстоювання гідної 

поведінки та ідей

 - справедливість

 -самовдосконалення 

 - відповідальність

 - сумлінність

 - професіоналізм



Що таке академічна доброчесність у 

ЗВО?



Дякую за увагу!


