
ПРО СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ  

У БІНПО 

 

ДОПОВІДЬ НА РАДУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО  

(28 січня 2022 року) 

 

Мандрагеля Володимир Андрійович,  

професор кафедри МПО та СГД, доктор філософських наук, професор  

 

Якісна зміна системи вітчизняної освіти вимагає розроблення нових 

підходів до навчання та викладання, утвердження чесності та етичних 

цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності, створення нових 

механізмів побудови комунікації в закладах освіти, що сприятиме 

формуванню високої академічної культури, носіями якої будуть науково-

педагогічні і педагогічні працівники та здобувачі освіти. Важливою 

складовою сучасної державної політики у сфері освіти визначено академічну 

доброчесність. 

Забезпечення принципів академічної доброчесності у структурних 

підрозділах Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

сьогодні реалізується наступним чином: 

1. Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін. 

- розробляють нестандартні, творчі завдання, оновлюють їх щорічно; 

- надають здобувачам вищої освіти, слухачам КПК зразки готових 

робіт; 

- обговорюють приклади якісного та неякісного академічного 

письма; 

- надають можливість здобувачам освіти рецензувати роботи один 

одного із наданням їм для цього критерій оцінювання. 

Розвиток культури академічної доброчесності на кафедрі здійснюється 

шляхом проходження онлайн-курсів. Зокрема, доцентка кафедри МПО та 

СГД Кучерак Ірина Володимирівна опанувала курс «Академічна 

доброчесність: онлайн-курс для викладачів», що проходить на освітній 

платформі Prometheus. По завершенню курсу науково-педагогічним 

працівником заплановано проведення майстер-класу для колег та всіх 

бажаючих щодо теоретичних основ й практичних інструментів, які 

допомагають посилити культуру академічної доброчесності незалежно від 

напряму наукових досліджень та специфіки викладання дисциплін. 



Доцентка кафедри МПО та СГД, вчена секретарка Інституту Лукіянчук 

Алла Миколаївна 15.09.2021 р. взяла участь у спільному вебінарі від 

Unicheck та НАЗЯВО на тему «Академічна доброчесність і підготовка 

навчально-методичних матеріалів». Цікаві та змістовні доповіді спікерів 

Олени Єременко, Івана Назарова, Андрія Сідляренка та юридичні і 

нормативні рекомендації стануть у нагоді при створенні якісних програм й 

методичних матеріалів у БІНПО, що відповідатимуть вимогам сьогодення. 

2. Кафедра педагогіки, психології та менеджменту. 

Академічна доброчесність є законною вимогою, цінність якої – у 

створенні довіри до результатів навчання та наукових досягнень. Науково-

педагогічні працівники кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

провадять системну роботу із забезпечення принципів академічної 

доброчесності у ході організації освітнього процесу та підготовки наукових і 

навчально-методичних матеріалів. 

Виконання основних завдань щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності працівниками кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

передбачає:  

 посилання на джерела інформації у разі використання  розробок,  

відомостей під час підготовки і видання наукових та науково-методичних 

матеріалів та збірників за професійними напрямками; 

 у процесі наукової та освітньої діяльності науково-педагогічні 

працівники кафедри здійснюють посилання на інтернет-ресурси, матеріали 

наукових та освітніх видань, випускні роботи, надається інформація про 

авторів матеріалів; 

 систематична робота проводиться із здобувачами освіти у контексті 

дотримання основних принципів академічної доброчесності – при підготовці 

і написанні курсових та кваліфікаційних робіт, підготовці наукових статей, 

тез конференцій. Звертається увага на відповідальність за академічний 

плагіат, самоплагіат, інші види порушень академічної доброчесності. 

З метою запобігання плагіату у кваліфікаційних роботах магістра, 

підвищення їхньої якості, рівня самостійності та індивідуальності, 

забезпечення високого рівня їхньої оригінальності на кафедрі започатковано 

процедуру перевірки магістерських робіт на плагіат за допомогою онлайн-

сервісу, який перевіряє текстові документи на наявність запозичених частин 

тексту з відкритих джерел в Інтернеті чи внутрішньої бази документів 

користувача. Перевірка робіт на академічний плагіат здійснюється за 

допомогою Інтернет-сервісів, використання яких регламентується 

відповідними наказами та угодами Інституту, зокрема, сервісів Unicheck 

(https://unicheck.com), StrikePlagiarism (http://strikeplagiarism.com). За 



результатом перевірки документа на плагіат формується відповідний 

протокол. 

3. Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну. 

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними 

працівниками кафедри у освітній сфері діяльності (освітня діяльність 

здобувачів вищої освіти, слухачів КПК, викладацька діяльність науково-

педагогічних працівників) передбачає: здійснення власної освітньої, 

наукової, творчої діяльності, дотримуючись місії, візії, цінностей, 

корпоративної культури Інституту, найвищих моральних і правових норм 

академічної доброчесної поведінки, керуючись загальнолюдськими нормами 

людяності й моралі, нормами законодавства України, етичними вимогами до 

професійної, освітньої та наукової діяльності.  

Дотримання принципів академічної доброчесності на кафедрі 

технологій навчання, охорони праці та дизайну реалізується через: 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права (структура наукової статті та анотації до неї, посилання на використані 

джерела); 

 надання достовірної інформації про методики і результати наукових 

досліджень, джерела використаної інформації і власну професійну діяльність; 

 об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації (належне рецензування, 

публічний захист тощо);  

 заборону надавати неправомірну допомогу в професійній і науковій 

діяльності здобувачам освіти та слухачам підвищення кваліфікації (зворотній 

зв’язок, анкетування тощо);  

 проведення перевірок стосовно фальсифікації чи фабрикування 

даних звітів; 

 заборону плагіату, зокрема, заборону використовувати ідеї, 

твердження, відомості, тексти тощо без посилання на першоджерела;  

 планування і проведення освітніх заходів, які ефективно 

допомагають уникати проявів академічної недоброчесності (навчання, 

підвищення кваліфікації, стажування);  

 заборону користуватися неправомірною вигодою (безкоштовне 

надання методичних рекомендацій, супровід, консультування); 

 заборону вимагати і брати хабарі. 

Вислів Ісайя Берлін ….не всі найвищі цінності, якими живе і жило 

людство, сумісні один з одним. Ідея ця підірвала мої колишні переконання, 

засновані на philosophia perennis (вічна філософія), що свідчить, що між 



істинними цінностями немає конфліктів, між істинними відповідями на 

головні питання немає суперечностей. 

Наприклад, Г. Люк (H. Luck) розуміє добросовісність як 

«справедливість, чесну поведінку, розумний стандарт чесного ведення справ, 

порядність, розумність, порядну поведінку, загальний етичний сенс, 

розумність, дух солідарності, громадські стандарти справедливості, і врешті-

решт, як фактичну чесність». 

Luck H.K. «Good Faith and Contractual Performance», in P. Finn (ed.), 

Essays on Contract, The Law Book Company Limited, – Sydney, 1987. 

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening 

Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP),  

Integrity the quality of being honest and having strong moral principles that 

you refuse to change: 

що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за 

сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства 

США в Україні, має на меті застосовувати спільний досвід США і України 

для розробки та втілення чотирирічного плану заходів, зміст яких полягає у 

орієнтації та навчанні студентів, викладачів та адміністраторів навчальних 

закладів України практичної цінності і важливості академічної 

доброчесності, наданні ресурсів і плану дій задля їхнього тісного залучення 

до зміцнення академічної доброчесності в освітньому середовищі. 

Паралельно, Проєкт залучатиме МОН, аби уможливити ключові операційні 

новації для підтримки стійких змін в освіті України на національному рівні. 

Ініціатори, виконавці та партнери Проекту розглядають формування 

академічної культури загалом й академічної доброчесності як її складової 

зокрема як важливу складову трансформації української освітньої системи. 

Відповідно до Статті 42 Закону України «Про освіту»: 

1. «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. 

2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та науковими 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. 

3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає: 

• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

• 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». 

2.1 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». 

У Стенфордському університеті академічним плагіатом називають 

«використання без надання обґрунтованого та належного цитування або 

визнання автором чи джерелом оригінальної роботи іншої людини незалежно 

від того, чи є ця робота кодом, формулою, ідеєю, мовою, дослідженням, 

стратегією, текстом тощо». 

Єльський університет розглядає академічний плагіат як 

«використання чужої роботи, слів або ідей без посилань». 

Кембриджський університет називає академічним плагіатом 

«подання як власної праці незалежно від наявності наміру обманювати, 

роботи, яка частково чи цілком запозичена з чужої праці без належного 

посилання». 

Національний науковий фонд США називає академічним плагіатом 

«привласнення чужих ідей, методів, результатів або слів без оформлення 

належного цитування». 

Академічний плагіат треба відрізняти від помилок цитування. 

Найбільш типовими помилками цитування є: 



- відсутність лапок при використанні текстових фрагментів, що 

запозичені з інших джерел, за наявності коректного посилання на це 

джерело; 

- посилання на інше джерело; 

- неправильне оформлення посилання, що ускладнює пошук джерела. 

В окремих випадках, невизначеним є питання стосовно необхідності чи 

відсутності посилання на джерела «загальновідомих» знань. Це поняття є 

неоднозначним і залежить від обставин. 

Дискусійним є питання стосовно правильного цитування 

перекладів. Існує думка, що дослівний переклад треба оформлювати як 

цитату, а відсутність лапок є порушенням. Але не менш обґрунтованою є 

думка, що переклад завжди вносить певні зміни у розуміння тексту. Тому 

оформлення навіть дослівного перекладу як цитати може надавати читачам 

викривлену інформацію стосовно позиції автора оригінального тексту. 

Рішенням проблеми може бути надання вільного перекладу з посиланням на 

джерело. 

Ще одне дискусійне питання полягає в оцінюванні як плагіату 

творів, що складаються з фрагментів творів інших авторів за наявності 

коректних посилань. Такі праці не можна вважати плагіатом, оскільки вони 

не містять ключової ознаки — привласнення чужих результатів. 

2.2. Самоплагіат — «оприлюднення (частково або повністю) власних 

раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів». 

Коментарі: 

Сформульовано на основі визначення академічного плагіату. Проблема 

актуальна через те, що окремі автори наукових публікацій іноді багатократно 

відтворюють одні й ті самі наукові результати, при цьому подають їх як нові 

наукові результати. Але варто розуміти, що у випадках самоплагіату йдеться 

не про привласнення чужих результатів, а про некоректне з погляду 

академічної етики використання раніше опублікованих власних наукових 

результатів. Це зумовлює специфіку ідентифікації випадків самоплагіату та 

академічної відповідальності за таке порушення. 

Типовими прикладами самоплагіату є: 

- дуплікація публікацій – публікація однієї і тієї самої наукової роботи 

(цілком або з несуттєвими змінами) в декількох виданнях, а також повторна 

публікація (цілком або з несуттєвими змінами) раніше оприлюднених статей, 

монографій, інших наукових робіт, як нових наукових робіт; 

- дублювання наукових результатів – публікація одних і тих самих 

наукових результатів, в різних статтях, монографіях, інших наукових працях, 

як нових результатів,які публікуються вперше; 



- подання у звітах з виконання наукових проєктів результатів, що 

містилися у попередніх роботах, як отриманих при виконанні відповідного 

проєкту; 

- агрегування чи доповнення даних – суміщення старих і нових даних 

без їх чіткої ідентифікації з відповідними посиланнями на попередні 

публікації; 

- дезагрегування даних – публікація частини раніше опублікованих 

даних без посилання на попередню публікацію; 

- повторний аналіз раніше опублікованих даних без посилання на 

попередню публікацію цих даних та раніше виконаного їх аналізу. 

2.3. Фабрикація – «вигадування даних чи фактів, що використовуються 

в освітньому процесі чи наукових дослідженнях». 

Коментарі: 

Актуальна для України і світу проблема наукових публікацій, 

дисертацій, дипломних і курсових робіт студентів, яка полягає у тому, що в 

цих роботах нерідко наводяться дані про експерименти, емпіричні 

дослідження, вимірювання, розрахунки, опитування, інші види досліджень та 

їх апробацію, які насправді не виконувалися. 

2.4. Фальсифікація – «свідома зміна чи модифікація вже наявних 

даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень». 

2.5. Списування – «виконання письмових робіт із залученням 

зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під 

час оцінювання результатів навчання». 

2.6. Обман – «надання завідомо неправдивої інформації стосовно 

власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої 

процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація та списування». 

2.7. 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». 

2.8. Необ’єктивне оцінювання – «свідоме завищення або заниження 

оцінки результатів навчання здобувачів освіти». 


