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Нині в державі створена потужна нормативно-правова база, 

спрямована на унеможливлення проявів академічної недоброчесності. 
Єдині для всіх рівнів освіти види порушень академічної доброчесності 

регламентовані статтею 42 Закону України «Про освіту», зокрема 
академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман, хабарництво тощо. У Законі України «Про вищу 
освіту» наголошується на забезпеченні дотримання академічної 

доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами 
вищої освіти, зокрема створення й забезпечення функціонування 

ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату 
(пункт 8 частина друга статті 16) [1,2], акцентуючи на обов’язковості 
дотримання системи забезпечення якості освіти. 

У науковій літературі існує безліч визначень плагіату. В основу 
більшості з них покладено етимологію цього слова – «викрадений». 

Тому, найбільш загальноприйнятим є визначення, що плагіат – це 
відтворення або привласнення чужої роботи або її частини без 

посилання на конкретне джерело чи видавання чужої роботи за власну. 
У загальних положеннях відповідних нормативно-правових актів 

наголошується, що правовою основою Рекомендацій Міністерства 
освіти і науки України щодо запобігання академічному плагіату та його 

виявлення в наукових роботах є Конституція України, закони України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про авторське право і суміжні 

права», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про науково-
технічну інформацію». Рекомендації міністерства подають тлумачення 
таких термінів: плагіат, академічний плагіат, науковий результат, 

науково-технічна інформація та наводять види академічного плагіату в 
наукових роботах. Метою цих рекомендацій є створення умов 

підготовки кваліфікованих кадрів для забезпечення інноваційного 
розвитку країни, потреб суспільства в одержанні та використанні 

новітньої науково-технічної інформації. 
Академічна доброчесність - сукупність духовних цінностей та 

ідеалів, яким повинні слідувати всі учасники освітнього процесу, 
прийнято називати академічною доброчесністю або доброчесністю. 

Вона включає такі характеристики: чесність; повага; відвага; 
відповідальність; справедливість; довіру. Незважаючи на розмитість і 

часткову розпливчастість цих понять, суть полягає в наступному. 
Норми права і норми моралі тісно взаємопов'язані. На всіх рівнях 



 

 

важливі професійні та загальнокультурні цінності. Це основа якісної 
співпраці, або так званої колаборації [3,4]. Якщо розглядати поняття в 

глобальному сенсі, воно пов'язане з безліччю переваг. Так, академічна 
доброчесності дозволяє: освоїти ази тайм-менеджменту, розставити 
правильні пріоритети, підвищити власну ефективність, зміцнити свої 

знання, отримати відчуття досягнення, зміцнити свої етичні принципи.  
Гарна репутація важлива в будь-якій сфері. Дотримання 

принципів, з яких складається академічна добропорядність, підвищує 
авторитет і створює позитивний діловий імідж.  

Причини порушення академічної доброчесності  

Аналіз практики свідчить, що академічна доброчесність 

порушується з таких причин:  
1. Правова необізнаність. Незнання або небажання знати приписи 

закону. Коли мова йде про студентів або школярів, в такий сценарій 
віриться легко. Але якщо суб'єкти вже претендують на статус доктора 

наук, в незнання елементарних правил віриться насилу. Проте, в 
виправдання звучать саме такі формулювання.  

2. Нігілізм. Мається на увазі ігнорування правил і приписів.  
Автори самовпевнено вважають, що можуть «пропустити» деякі 
положення і стандарти для досягнення своєї глобальної мети. На жаль, 

недосконалість закону і недостатній контроль тільки сприяють такій 
поведінці.  

3. Прагнення отримати особисту вигоду. Такий сценарій досить 
поширений. У хід йде шахрайство, змова, обман, договірне 

співробітництво, корупція.  
4. Брак часу, небажання приділяти достатню увагу дослідженню.  

Існує ще багато суб'єктивних і об'єктивних причин, але жодна з 
них не є виправданням. З огляду на зрослі випадки порушення 

академічної доброчесності, на сьогоднішній день гостро стоїть питання 
державного регулювання та посилення заходів в цьому напрямку.  

Сьогодні більшість випускників загальноосвітніх закладів 
здебільшого не мають навичок належної роботи з науковими 
джерелами, як наслідок – не можуть написати та як слід оформити різні 

види наукових пошуків. Безумовно, така робота повинна мати 
системний характер, починатися якомога раніше, бажано із 

загальноосвітньої школи [5,6] 
Академічна доброчесність важлива через те, що: 

 забезпечує довіру до результатів навчання; 
 передбачає здобуття власних знань і розвиток власних здібностей 

(учням треба наголошувати, що коли вони списують чи дають списати 
комусь – розвиток неможливий); 

 забезпечує чесний вступ до університету, а потім – гарну роботу; 
 зараз світ глобалізований: щоби навчатися за кордоном, потрібно 

дотримуватися принципів академічної доброчесності. 



 

 

Що робити, щоби розвинути систему академічної 
доброчесності в школі: 

 Ідентифікація проблеми. Якщо є учні чи класи, які не 
дотримуються принципів академічної доброчесності, треба говорити і 
з учнями, і з класними керівниками. 

 Залучення усіх зацікавлених. Це може бути учнівське 
самоврядування чи батьки, які хочуть стати на захист академічної 

доброчесності. Також це можуть бути всі педагоги, які підтримують ці 
ідеї. 

 Обговорення і створення положення про дотримання 
академічної доброчесності, затвердження його у школі, щоби можна 

було на нього посилатися. Для цього варто звернутися до законів «Про 
освіту» і «Про повну загальну середню освіту». Там прописано, що 

вважається порушенням академічної доброчесності та як сприяти її 
дотриманню. 

 Після того, як положення буде затверджено, важливо повідомити 
всім, які дії, згідно з ним, вважаються недоброчесними і які будуть 

санкції за порушення. Інколи роблять окремі положення для вчителів і 
учнів, але можна робити спільне. 

 Запровадження моніторингу. Важливо не тільки впроваджувати 

зміни, але й спостерігати за ними: дивитись, яка динаміка дотримання 
чи недотримання правил, і реагувати. 

Отже, повертаючись до причин, то, як бачимо, всі ці причини дуже 
пов’язані між собою і заплітаються в єдиний клубок, який потрібно 

поступово і дуже систематично розплутувати, починаючи від 
морально-етичного виховання дітей, студентів, аспірантів, викладачів. 
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