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✓ Стаття 42 ЗУ “Про освіту” від 05.09.2017 р.

✓ Академічна доброчесність - це етичні 
принципи та правила, яких мають 
дотримуватися всі учасники освітнього 
процесу аби забезпечити довіру до 
результатів навчання 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

Порушення академічної 

доброчесності:

✓ Плагіат

✓ Фабрикація

✓ Списування

✓ Фальсифікація

✓ Обман

✓ Хабарництво



✓ повторне проходження оціню-

вання (контрольна робота, іспит,

залік тощо);

✓ повторне проходження відпо-

відного освітнього компонента

освітньої програми;

✓ відрахування із закладу освіти

(крім осіб, які здобувають

загальну середню освіту);

✓ позбавлення академічної сти-

пендії;

✓ позбавлення наданих закладом

освіти пільг з оплати навчання.

За порушення академічної доброчесності

здобувачі освіти можуть бути притягнені до

такої академічної відповідальності:



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 (зміни внесені від 30.03.2021) ;

➢ позбавлення присудженого ступеня освітньо-

наукового чи освітньо-творчого рівня чи присвоєного

вченого звання (зміни внесені від 30.03.2021);

➢ 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 вищу освіту» 

стаття 16 Система забезпечення якості 
освіти 

п.8. забезпечення дотримання 
академічної доброчесності 
працівниками закладів вищої освіти та 
здобувачами вищої освіти, у тому числі 
створення і забезпечення 
функціонування ефективної системи 
запобігання та виявлення академічного 
плагіату

ЗАКОНИ УКРАЇНИ 



Програми для перевірки на 

плагіат

Unicheck

//unicheck.com

StrikePlagiarism

//strikeplagiarism.com



Нормативні документи НУБіП 

України з академічної доброчесності 

1. Етичний кодекс науково-педагогічного працівника, 

затверджений рішенням Вченої ради університету 24.06.2015 р.

2. Положення про академічну доброчесність у Національному

університеті біоресурсів і природокористування України,

затверджене рішенням Вченої ради університету 28.02.2018 р.

3. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності

та якості вищої освіти у НУБіП України, затверджене рішенням

Вченої ради університету 28.06.2016 р.

4. Положення про порядок перевірки наукових, навчально-

методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та

інших робіт на наявність плагіату, затверджене рішенням Вченої

ради університету 27.05.2016 р., (оновлене 22.12.2020 р.)

5. Положення про підготовку і захист магістерської роботи у

НУБіП України, затверджене рішенням Вченої ради університету

01.10.2018р., (оновлене 23.06.2021 р.)

6. Положення про випускну бакалаврську роботу у НУБіП України,

затверджене наказом ректора університету 28.10.2016 р.,

(оновлене 23.06.2021 р.)



Відповідальне 

ставлення до 

перевірки 

видань на 

ознаки плагіату Наявність постійно 

діючої Комісії з 

етики та 

академічної 

доброчесності, 

відкритість і 

прозорість їх 

засідань

Проведення 

семінарів, бесід із 

студентами та НПП 

щодо дотримання 

академічної 

доброчесності;

Здійснення 

анкетування 

серед студентів та 

НПП щодо

порушень 

академічної 

доброчесності

Запровадження 

санкцій у разі 

недоброчесної 

поведінки для 

здобувачів вищої 

освіти та 

викладачів

ВАЖЛИВО!



Проєкт «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти» 



Учасники проєкту «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти» 

від НУБіП України

Шинкарук В.Д., 
проректор з 

науково-

педагогічної роботи

Касаткін Д.Ю., 

адміністратор 

антиплагіатної

системи Unicheck

Кіщак Т.С., 

директорка 

наукової бібліотеки



Проєкт «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти»: 

https://academiq.org.ua/

Матеріали вебінарів



Інформаційні бюлетені з 

академічної доброчесності



Академічна доброчесність 

і Закон про авторське право

➢ Розміщення повних 

текстів навчальних 

матеріалів на сайтах ЗВО 

з повним описом і з 

дозволу їх авторів 

➢ Заохочення НПП до 

розміщення власних робіт 

у мережі Інтернет 

(репозиторіях, 

електронних бібліотеках)

Важливо пам'ятати!

Автор видання має право 

заборонити публікацію 

власних робіт або 

окремих їх частин без 

його дозволу у мережі 

Інтернет




