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Академічна доброчесність - сукупність етичних 
принципів та визначених Законом України "Про освіту", 
цим Законом та іншими законами України 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
Про вищу освіту
Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII

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
Про освіту
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII
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Для забезпечення академічної доброчесності 
необхідно дотримуватися таких принципів:
1) верховенства права;
2) демократизму;
3) законності;
4) соціальної справедливості;
5) пріоритетності прав і свобод людини та громадянина;
6) рівноправності;
7) гарантування прав і свобод;
8) науковості;
9) професіоналізму та компетентності;
10) партнерства і взаємодопомоги;
11) поваги та взаємної довіри;
12) відкритості і прозорості;
13) відповідальності за порушення академічної доброчесності.

Положення про дотримання академічної доброчесності

в  НМАПО імені П. Л. Шупика



Дотримання академічної доброчесності здобувачами 
освіти та споживачами освітніх послуг передбачає:

1) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 
потребами ця  вимога  застосовується  з  урахуванням  їх  індивідуальних  
потреб і можливостей);

2) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей з інших джерел;

3) дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної 
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 
інформації.

Положення про дотримання академічної доброчесності

в  НМАПО імені П. Л. Шупика



4. Порушенням академічної доброчесності вважається:

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;

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових 
результатів як нових наукових результатів;

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових 
дослідженнях;

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу 
чи наукових досліджень;

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених 
для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності 
чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, 
фабрикація, фальсифікація та списування;

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;

необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання 
здобувачів освіти.

Закон України «Про освіту»



Закон України
«Про авторське право і суміжні права»

Розділ V ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І 

СУМІЖНИХ ПРАВ

Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав

Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що 

дає підстави для захисту таких прав, у тому числі судового, є:

в) плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю 

або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є 

автором цього твору;





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, а саме:

1) відтворення в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в 
перекладі тексту іншого автора (інших авторів), обсягом від речення і більше, без 
посилання на автора (авторів) відтвореного тексту;

2) відтворення в тексті наукової роботи, повністю або частково, тексту іншого 
автора (інших авторів) через його перефразування чи довільний переказ без посилання
на автора (авторів) відтвореного тексту;

3) відтворення в тексті наукової роботи наведених в іншому джерелі цитат з 
третіх джерел без вказування, за яким саме безпосереднім джерелом наведена цитата;

4) відтворення в тексті наукової роботи наведеної в іншому джерелі науково-
технічної інформації (крім загальновідомої) без вказування на те, з якого джерела взята 
ця інформація;

5) відтворення в тексті наукової роботи оприлюднених творів мистецтва без 
зазначення авторства цих творів мистецтва.

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в 
наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, 
статтях тощо) (лист МОН України від 15.08.2018 № 1/11-8681) 



Загальні рекомендації щодо запобігання академічному 
плагіату в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, 
наукових доповідях, статтях тощо)

1. Будь-який текстовий фрагмент обсягом від речення і більше, відтворений в тексті
наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в перекладі з іншого джерела, обов'язково має
супроводжуватися посиланням на це джерело. Винятки допускаються лише для стандартних
текстових кліше, які не мають авторства та/чи є загальновживаними.

2. Якщо перефразування чи довільний переказ в тексті наукової роботи тексту іншого
автора (інших авторів) займає більше одного абзацу, посилання (бібліографічне та/або текстуальне)
на відповідний текст та/або його автора (авторів) має міститися щонайменше один раз у кожному
абзаці наукової роботи, крім абзаців, що повністю складаються з формул, а також нумерованих та
маркованих списків (в останньому разі допускається подати одне посилання наприкінці списку).

3. Якщо цитата з певного джерела наводиться за першоджерелом, в тексті наукової
роботи має бути наведено посилання на першоджерело. Якщо цитата наводиться не за
першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути наведено посилання на безпосереднє джерело
цитування ("цитується за: ______").

4. Будь-яка наведена в тексті наукової роботи науково-технічна інформація має
супроводжуватися чітким вказуванням на джерело, з якого взята ця інформація. Винятки
припускаються лише для загальновідомої інформації, визнаної всією спільнотою фахівців
відповідного профілю. У разі використання у науковій роботі тексту нормативно-правового акту
достатньо зазначити його назву, дату ухвалення та, за наявності, дату ухвалення останніх змін до
нього або нової редакції.

5. Будь-які відтворені в тексті наукової роботи оприлюднені твори мистецтва мають
супроводжуватися зазначенням авторів та назви цих творів мистецтва (якщо вони відомі). У разі
використання творів виконавського мистецтва слід зазначати також індивідуальних чи колективних
виконавців (якщо вони відомі). Якщо автори/виконавці невідомі, слід зазначити, що вони невідомі.
У разі неможливості ідентифікувати автора, назву та/чи виконавців твору слід обов'язково
зазначити джерело, з якого взято відтворений твір.

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, 

монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) (лист МОН України від 15.08.2018 № 1/11-8681) 



Розділ VI ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та обов’язки

закладу вищої освіти

3. Заклади вищої освіти зобов’язані:

1) вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження

відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та

виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових,

науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і

здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної

відповідальності;

Закон України
«Про вищу освіту»



ПЛАН
заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти

в Україні на 2019—2021 роки

Трансформація академічної культури у сфері охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 674-р

23. Забезпечення академічної 
доброчесності 
у закладах вищої освіти, які 
здійснюють підготовку здобувачів 
вищої освіти у галузі знань “22 
Охорона здоров’я” та науково-

дослідних установах

1) розроблення проекту закону про унесення 
змін і доповнень до Закону України “Про 
вищу освіту” у частині посилення засад 

академічної доброчесності

2) проведення моніторингу програмного 

забезпечення, що використовується закладами 

вищої освіти для перевірки на наявність 

плагіату робіт у сфері охорони здоров’я та 

вжиття заходів для удосконалення такого 

програмного забезпечення



Запровадження сучасної 
антиплагіатної системи
в НМАПО імені П. Л. Шупика



Інтерпретація результату перевірки
Ризики виявлення ознак академічного плагіату



Процедури забезпечення якісної експертизи дотримання
принципів академічної доброчесності у дисертаційних
роботах:

1. Автоматизована перевірка тексту дисертації на
наявність текстових запозичень (проводиться у відділі
докторантури та організації наукової діяльності у системі
Strikeplagiarism.com – каб. 403 лабораторного корпусу,
вул. Дорогожицька, 9).

2. Експертна оцінка результату автоматизованої
перевірки на наявність академічного плагіату в
матеріалах дисертації.

Результат автоматизованої перевірки тексту
дисертації на наявність текстових запозичень
НЕ МОЖЕ розглядатись ОКРЕМО!!! та в
ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ потребує
подальшого аналізу співпадінь, правильності
оформлення цитувань у тексті роботи (незалежно від
показників коефіцієнтів) Експертною проблемною
комісією за відповідною спеціальністю



Положення про експертні проблемні комісії
НМАПО імені П. Л. Шупика
Розділ ІІ Основні напрямки діяльності та функції
ЕПК НМАПО імені П. Л. Шупика

п. 4. Участь в організації
попередньої експертизи
завершених дисертаційних робіт.
п. 5. Перевірка на академічний
плагіат результатів наукової, 
навчально-методичної
діяльності наукових, науково-
педагогічних, педагогічних та 
інших працівників НМАПО 
імені П. Л. Шупика, здобувачів
наукових ступенів, докторантів, 
аспірантів, магістрантів…



Наслідки порушення 
академічної доброчесності



5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та

наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої

академічної відповідальності:

◦ відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;

◦ позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи

присвоєного вченого звання;

◦ відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання,

кваліфікаційної категорії;

◦ позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи

займати визначені законом посади.

Закон України «Про освіту»



6. До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем
наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації
(науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні
відповідного наукового ступеня.

Виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою
для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового
ступеня та видачу відповідного диплома.

Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була захищена
у постійно діючій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник (консультант),
офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, та голова
відповідної спеціалізованої вченої ради позбавляються права брати участь у
роботі спеціалізованих вчених рад строком на два роки, а заклад вищої освіти
(наукова установа) позбавляється акредитації відповідної постійно діючої
спеціалізованої вченої ради та права створювати разові спеціалізовані вчені ради
строком на один рік.

Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була захищена
у разовій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник, члени цієї ради та
офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу,
позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком
на два роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється права
створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на один рік.

Закон України «Про вищу освіту»



Постанова КМУ від 6 березня 2019 р. № 167
ПОРЯДОК проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії

Виявлення радою порушення академічної доброчесності

(академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) (далі

— академічна доброчесність) в дисертації та/або наукових публікаціях,

у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, є підставою

для відмови у присудженні ступеня доктора філософії

БЕЗ ПРАВА ЇЇ ПОВТОРНОГО ЗАХИСТУ.

36. Виявлення МОН академічного плагіату у захищеній дисертації є

підставою для:

• позбавлення на два роки наукового керівника права участі у

підготовці здобувачів,

• позбавлення голови та членів ради на два роки права участі в атестації

здобувачів.



https://thevisualcommunicationguy.com/2014/09/16/did-i-plagiarize-the-types-
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Дякую за увагу!


