
Основні види порушень 

академічної доброчесності 



Стаття 42 Закону України "Про освіту"присвячена 

академічній доброчесності.  

  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. 



Частина 4 статті 42 Закону України «Про освіту» визначає такі 

основні види порушень академічної доброчесності: 

 Академічний 
плагіат  

Необ’єктивне 
оцінювання  

Хабарництво 

Обман 

 
Списування 

Фальсифікація 

 
Фабрикація 

Самоплагіат  



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». 

 

 Академічний плагіат може стосуватися всіх типів джерел, 
зокрема: текстів, рисунків, 

 фрагментів музичних творів, математичних виразів та 
перетворень, програмних кодів тощо. 

 Джерелами академічного плагіату можуть бути 
опубліковані і неопубліковані книжки, статті, 

 брошури, патенти, тези, рукописи, веб-сайти та інші 
Інтернет-ресурси, роздаткові матеріали 

 для студентів, роботи інших студентів й т. д.  

 
Академічний плагіат треба відрізняти від помилок цитування. Найбільш типовими помилками цитування є: 
- відсутність лапок при використанні текстових фрагментів, що запозичені з іншихджерел, за наявності коректного 

посилання на це джерело; 
- посилання на інше джерело; 
- неправильне оформлення посилання, що ускладнює пошук джерела. 



Основні різновиди академічного плагіату: 

 
 - дослівне запозичення текстових фрагментів без оформлення їх як цитат з посиланням на 

джерело (в окремих випадках некоректним вважають навіть використання одного слова без 

посилання на джерело, якщо це слово використовують в унікальному значенні, наданому цим 

джерелом); 

 - використання інформації (факти, ідеї, формули, числові значення тощо) з джерела без 

посилання на це джерело; 

 - перефразування тексту джерела у формі, що є близькою до оригінального тексту, або 

наведення узагальнення ідей, інтерпретацій чи висновків з певного джерела без посилання на 

це джерело; 

 - подання як власних робіт (дисертацій, монографій, навчальних посібників, статей, тез, звітів, 

контрольних, розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт, есеїв, рефератів 

тощо), виконаних на замовлення іншими особами, у тому числі робіт, стосовно яких справжні 

автори надали згоду на таке використання. 

 



Самоплагіат — «оприлюднення (частково або 

повністю) власних раніше опублікованих наукових 

результатів як нових наукових результатів». 

 Головними причинами виокремлення самоплагіату як виду порушень 

академічної доброчесності є те, що він: 

 - знижує довіру суспільства до науки у цілому, а також до наукових 

результатів окремих осіб та інституцій; 

 - призводить до отримання необґрунтованих переваг за фактично 

невиконану роботу; ці переваги можуть полягати в отриманні 

додаткового фінансування на проведення досліджень, що фактично не 

виконувалися, підвищенні наукометричних показників автора тощо; 

 - може порушувати авторські та суміжні права інших фізичних і 

юридичних осіб, зокрема, видавців та співавторів.  

 



 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 проектів результатів, що містилися у попередніх 
роботах, як отриманих при виконанні відповідного проекту; 

 - 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. 

 



Фабрикація — «вигадування даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому процесі чи 

наукових дослідженнях» 
  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.  



 Фальсифікація — «свідома зміна чи модифікація 

вже наявних даних, що стосуються освітнього 

процесу чи наукових досліджень». 
  Актуальна для України і світу проблема наукових публікацій, 

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

що автори вносять зміни до результатів досліджень або приховують 

окремі результати з метою позбавлення від даних, що спростовують 

або не підтверджують гіпотези, які вони захищають, висновки, які вони 

роблять, тощо.  



Списування — «виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання». 
Найбільш поширеною формою списування є використання 

друкованих і електронних джерел інформації при виконанні 

письмових робіт, зокрема, екзаменаційних та контрольних робіт, 

без дозволу викладача 



Також до списування може бути зараховано: 

 
 - здавання або репрезентацію різними особами робіт з однаковим змістом як результату власної 

навчальної діяльності; 

 - написання чужих варіантів завдань на контрольних заходах; 

 - використання системи прихованих сигналів (звукових, жестових та ін.) при виконанні групових 

контрольних заходів з однаковими варіантами; 

 - несамостійне виконання завдань у випадках, коли не дозволяється отримання допомоги, або 

незазначення інформації про отриману допомогу, консультації, співпрацю тощо; 

 - отримання іншої несанкціонованої допомоги при виконанні тих завдань, які передбачають 

самостійне виконання. 

 



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». 



Крім зазначених вище формами обману також є:  

 - імітація освітньої та наукової діяльності;  

 - неправдиве співавторство: 

 • приписування співавторства особам, які не брали кваліфікованої участі у дослідженні та підготовці публікації (зокрема, це 
стосується зарахування до авторів керівників установ і підрозділів, які безпосередньо не брали участі у виконанні роботи, 
працівників чи студентів, які здійснювали лише технічну допомогу, тощо);  

• невключення до співавторів осіб, які брали активну кваліфіковану участь у дослідженні та підготовці публікації, зокрема у 
постановці цілей та завдань роботи, формулюванні її висновків, розробці алгоритмів, аналізі результатів експериментів та 
розрахунків, написанні тексту тощо;  

 - свідоме викривлення посилань на джерела, свідоме викривлення інформації, що міститься у джерелах, на які зроблені 
посилання (в деяких випадках це може також бути академічним плагіатом);  

 - проходження процедур контролю та оцінювання результатів навчання підставними особами;  

 - продаж, поширення, постінг або публікація курсів лекцій, роздаткових матеріалів, записів або іншої інформації, наданої 
викладачем, а також використання їх для будь-яких комерційних цілей без письмового дозволу викладача; 

  - симуляція погіршення стану здоров’я, хвороби з метою уникнення контрольних заходів; - отримання копії екзаменаційних 
билетів, питань чи завдань раніше, ніж буде дозволено викладачем;  

 - недозволене співробітництво, зокрема при виконанні студентських проектів, що подаються як результати самостійної роботи; 
використання недозволеної допомоги при виконанні індивідуальних та контрольних завдань;  

 - повторне подання здобувачами освіти письмових робіт, які вже подавалися як звітність з інших дисциплін, без дозволу 
викладача (іноді це розглядають як різновид самоплагіату); 

  - підробка підписів в офіційних документах (залікових книжках, актах, звітах, угодах тощо);  

 - надання відгуків або рецензій на наукові або навчальні роботи без належного проведення їх експертизи; - надання закладом 
вищої освіти або його співробітниками недостовірної інформації про заклад, його освітні програми, систему оцінювання, 
результати навчання, конкурси тощо; 

  - неправдиві повідомлення здобувачів освіти про події, які вимагають припинення освітнього процесу, перенесення 
контрольних заходів тощо (техногенні аварії, стихійні лиха, загроза вибуху тощо); - інше.  



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, 3683, 369 Кримінального кодексу України. 

 До хабарництва, зокрема, можуть бути зараховані одержання, провокування або пропонування 

неправомірної вигоди за отримання позитивної або вищої оцінки при складанні будь-якого виду поточного 

та підсумкового контролю, а також будь-яких інших переваг у навчальній, дослідницькій чи трудовій 

діяльності; примусові благодійні внески та примусова праця здобувачів освіти та/або їх батьків; примусове 

надання освітніх послуг (примусове репетиторство); деякі випадки конфлікту інтересів та ін. 



Необ’єктивне оцінювання — «свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти». 

 

  Це порушення охоплює будь-які випадки свідомого завищення або заниження оцінок викладачами. 

Зокрема, це може бути: використання різних підходів і критеріїв при оцінюванні однотипних робіт 

різних здобувачів освіти; навмисне створення нерівних умов для різних здобувачів тощо. 

  Надання та/або отримання будь-яких необґрунтованих переваг в освітній, дослідницькій чи трудовій 

діяльності здобувачам освіти та співробітникам закладу вищої освіти, у тому числі через родинні та 

інші неформальні зв’язки, застосування тиску на осіб, що приймають відповідні рішення. 

  До необ’єктивного оцінювання також може бути зараховано використання незрозумілої здобувачам 

освіти системи оцінювання; невчасне повідомлення здобувачів освіти про систему оцінювання 

результатів навчання; створення системи оцінювання, що не відповідає декларованим цілям та 

завданням теми, дисципліни, практики, освітньої програми тощо. 

 


