21 жовтня
Міжнародний день
академічної
доброчесності
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Що таке 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.
Стаття 42 (Закон України “Про освіту”)
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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;
надання достовірної інформації про
результати досліджень та власну
педагогічну (науково-педагогічну,
творчу) діяльність;
контроль за дотриманням
академічної доброчесності
здобувачами освіти.
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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; формою
академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні
без посилання на джерело інформації власних раніше
опублікованих текстів;
фабрикація – фальсифікація результатів досліджень,
посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються
освітнього процесу;
обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно
власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації
освітньої процесу;
списування – використання без відповідного дозволу
зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів
навчання;
хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього
процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів,
майна чи послуг матеріального або нематеріального
характеру з метою отримання неправомірної вигоди в
освітньому процесі.
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Порушенням академічної доброчесності
вважається:
необ’єктивне оцінювання - свідоме
завищення або заниження оцінки результатів
навчання здобувачів освіти;
надання здобувачам освіти під час
проходження ними оцінювання результатів
навчання допомоги чи створення перешкод,
не передбачених умовами та/або
процедурами проходження такого
оцінювання;
вплив у будь-якій формі (прохання,
умовляння, вказівка, погроза,
примушування тощо) на педагогічного
(науково-педагогічного) працівника з метою
здійснення ним необ’єктивного оцінювання
результатів навчання.
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За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та
наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної
відповідальності:
 відмова у присудженні ступеня освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня чи
присвоєнні вченого звання;
 позбавлення присудженого ступеня освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня 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.
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);
 позбавлення академічної стипендії;
 позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
7

21.10.2021

Положення про Академічну
доброчесність в УІПА
http://www.uipa.edu.ua/ua/generalinformation/normatyvni-dokumenty?id=3052



8

21.10.2021

9

21.10.2021

Як перевірити роботу на плагіат?





Програми для перевірки тексту на унікальність (безкоштовні):
1) Advego Plagiatus
Одна з кращих і найшвидших програм для перевірки будь-яких
текстів на унікальність.
Для перевірки тексту, досить просто його скопіювати у вікно з
програмою і натиснути кнопку перевірки, сайти, де знайшлися
такі ж шматки тексту, відображаються в нижньому вікні
програми.
2) Etxt Antiplagiat
Аналог Advego Plagiatus, правда, перевірка тексту триває
довше і перевіряється він більш ретельніше. Зазвичай, у цій
програмі відсоток унікальності тексту нижче, ніж у багатьох
інших сервісах.
Користуватися їй так само просто: спочатку потрібно скопіювати
текст у вікно, потім натиснути кнопку перевірки. Через десятокдругий секунд програма видасть результат.

10

21.10.2021

Як перевірити роботу на плагіат?












Онлайн сервіси перевірки на плагіат:
1) Antiplagiat - ідея сервісу полягала спочатку в перевірці на
плагіат курсових та дипломних робіт. Він дійсно корисний для
студентів і аспірантів, але дуже слабенький при перевірці
звичайних текстів.
2) Content-watch - ще один онлайн сервіс. При перевірці на
унікальність він використовує власний алгоритм пошуку в
Інтернеті сайти можуть містити матеріали повні або часткові копії
заданого тексту
3) Text.ru - за заявами розробників, це найбільш просунутий
сервіс.
4) StrikePlagiarism.com - антиплагіатна інтернет-система, яка
автоматично перевіряє оригінальність тексту
5) Antiplagiat.su - Дуже проста і швидка перевірка..
6) PlagiarismCheck - розроблена в 2011 році і з тих пір
обслуговувала понад 77 000 користувачів з 72 країн світу.
7)
Copyscape
відмінний
сервіс
для
перевірки
як
російськомовного, так і англомовного контенту.
8) EduBirdie - безкоштовний інструмент перевірки на плагіат для
українських ВУЗів.
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Як перевірити роботу на плагіат?
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Рекомендовані показники оригінальності тексту у
науково-методичних працях науковопедагогічних працівників, докторантів, аспірантів
(монографії, підручники, навчальні посібники,
дисертаційні роботи, тези, статті тощо):
 - понад 90% – текст роботи є оригінальним (несуттєвий об’єм
запозичень);
 - від 65 до 90% – оригінальність тексту задовільна (незначний
об’єм запозичень), проте слід переконатися у наявності і
правильному оформленні цитувань та посилань на
використані джерела;
 - від 50 до 65% – робота приймається до розгляду після
доопрацювання автором (авторами) та наявності і
правильного оформлення цитувань та посилань на
використані джерела, оскільки має значний об’єм запозичень;
 - менше 50% – робота до розгляду не приймається і не може
бути рекомендована до друку (захисту), оскільки має суттєвий
об’єм запозичень, що трактується як плагіат.
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Рекомендовані показники оригінальності
тексту у письмових роботах студентів (курсові
роботи, магістерські, дипломні роботи, тези,
статті тощо):







- понад 80% – текст письмової роботи є оригінальним
(несуттєвий об’єм запозичень);
- від 60 до 80% – оригінальність тексту задовільна
(незначний об’єм запозичень), проте слід переконатися у
наявності і правильному оформленні цитувань та посилань
на використані джерела;
- від 40 до 60% – письмова робота приймається до
розгляду після доопрацювання автором (авторами) та
наявності і правильного оформлення цитувань та посилань
на використані джерела, оскільки має значний об’єм
запозичень;
- менше 40% – письмова робота до розгляду не
приймається і не може бути рекомендована до друку
(захисту), оскільки має суттєвий об’єм запозичень, що
трактується як плагіат.
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Що робити, якщо Вам відомі випадки
академічної недоброчесності?












КОМІСІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
До складу комісії входять:
- перший проректор з науково-педагогічної роботи;
- уповноважений за реалізацію антикорупційної
програми;
- начальник НДЧ;
- директор Наукової бібліотеки;
- вчений секретар Вченої ради УІПА;
- провідний юрисконсульт;
- голова студентського сенату;
- по одному представникові від кожного факультету /
інституту
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Що робити, якщо Вам відомі випадки
академічної недоброчесності?
Заява (через
 зав.аспірантурою,
10 днів
зав. Кафедрою,
директора
інституту)

Комісія академічної
доброчесності

Створення робочої групи з
розслідування (не менше 5 осіб)

Аналіз доказів

10 днів

Не визнання вини

Визнання вини

3 робочі дні
Заключний Висновок
Комісії

Ректор
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Протягом 10 робочих днів можна подати
апеляцію

Позачергове
засідання

Повідомлення
особи, яку
звинувачують у
порушенні
академічної
доброчесності
про надання
заяви

Дякую за увагу!!!
Посилання:
Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n613
«Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій УІПА»
[http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/normatyvni-dokumenty?id=3052],
Положення про академічну доброчесність в УІПА
[http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/normatyvni-dokumenty?id=3052]
Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт
здобувачами вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії»
[http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/normatyvni-dokumenty?id=3052],
«Положення про порядок перевірки академічних та наукових текстів на
унікальність в Українській інженерно- педагогічній академії»
[http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/normatyvni-dokumenty?id=3052],
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