
Дотримання принципів академічної доброчесності працівниками і 
здобувачами вищої освіти Луцького НТУ



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 (ч.1
ст.42 Закону України «Про освіту»)
Наразі на сайті НАЗЯВО розміщений проєкт Закону «Про
академічну доброчесність».

Академічна доброчесність



1. Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;

2. Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

3. Надання достовірної інформації про методики і результати досліджень,
джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну,
творчу) діяльність;

4. Контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

5. Об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності
педагогічними, науково-педагогічними та науковими
працівниками передбачає:



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

2. Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;

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.

Дотримання академічної доброчесності
здобувачами вищої освіти передбачає:



ч.7 ст.42 Закону України «Про освіту» наголошує, що види

академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або

деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення

академічної доброчесності визначаються спеціальними законами

та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути

затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління

закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування

здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.



У Луцькому НТУ впроваджено ряд внутрішніх
нормативних актів: 

Кодекс Честі Луцького НТУ, який введено наказом ректора №225-05-35 від 26.04.2018 – основоположний
документ, щодо впровадження академічної доброчесності.

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності, яке введено наказом ректора №225-05-
35 від 26.04.2018 – метою комісії є дотримання університетською громадою норм
Кодексу Честі Луцького НТУ. Даний орган в процесі створення.

У зв`язку із систематичною проблемою створити комісію з питань етики та академічної доброчесності,
частково її повноваження перейняла апеляційна комісія відповідно до Положення про апеляцію результатів
підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ, яке введено наказом ректора
№182-05-35 від 07.05.2020, розглянуте і погоджене Вченою радою Луцького НТУ, протокол № 8 від
30.04.2020.

Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав та інтересів
здобувачів вищої освіти щодо оскарження оцінки з дисципліни,
отриманої під час підсумкового контролю знань; захисту курсових
робіт/проєктів; рішення експертної комісії.



Для протидії та запобіганню академічному плагіату розроблено:

1) Положення про протидію та запобіганню академічному плагіату у
кваліфікаційних роботах/проєктах здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ,
яке введено наказом ректора №182-05-35 від 07.05.2020, розглянуте і
погоджене Вченою радою Луцького НТУ, протокол № 8 від 30.04.2020, як
основоположний документ, що передбачає на формування високого рівня
академічної культури та дотримання академічної етики, забезпечення захисту
та поваги до результатів наукової, науково-технічної та інших видів діяльності,
сприяння дотримання міжнародного та національного законодавства,
запобігання плагіату та його поширенню; та робочий документ:

2) Порядок проведення інструментальної перевірки на академічний плагіат
текстів рукописів кваліфікаційних робіт/проєктів здобувачів вищої освіти,
рукописів дисертацій та рукописів статей поданих до публікування у
періодичних виданнях у Луцькому НТУ, який введено наказом ректора №182-
05-35 від 07.05.2020, розглянуте і погоджене Вченою радою Луцького НТУ,
протокол № 8 від 30.04.2020.



Освітній рівень бакалавр
Освітній рівень магістр
(без кафедри менеджменту)



На сьогодні за результатами перевірки кваліфікаційних робіт/проєктів здобувачів вищої освіти освітнього
рівня бакалавр та магістр 2020 відраховані 3 чоловік за високий показник текстових співпадінь (2 здобувачі
освітнього рівня бакалавр (кафедра комп`ютерної інженерії та кібербезпеки та кафедра електроніки та
телекомунікацій) та 1 здобувач освітнього рівня магістр (кафедра комп`ютерної інженерії та кібербезпеки).



Проте, є ряд негативних прикладів:

Клонування – копіювання, точне відтворення (слово в слово) видання виконаної роботи іншим автором за
свою без внесення в неї жодних змін, а також навмисні текстові спотворення – заміна текстових символів
(кириличні символи на латинські та навпаки тощо) з метою укриття запозичень.

Внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в них
тощо) та без належного оформлення цитування.

Дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) без належного оформлення цитування.

Компіляція – створення значного масиву тексту шляхом копіювання із різних джерел без внесення в нього
правок, посилань на авторів та «маскуванням» шляхом написання перехідних речень між скопійованими
частинами тексту.

Представлення суміші власних та запозичених аргументів без належного цитування.

Парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту; сутність парафрази полягає в заміні слів
(знаків), фразеологічних зворотів або пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці
(збереженої на електронних або паперових носіях, у тому числі розміщеної в мережі Інтернет).

Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як 
нових наукових результатів (п. 2 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про освіту»).



Проте, є ряд негативних прикладів:

Використання знаків білого кольору (текст, лапки тощо).

Використання синонімайзингу.

Банальне написання робіт третіми особами.

Не вміння оформлювати належним чином список використаних джерел (проблема здобувачів і науково-
педагогічних працівників).

Відсутня досконала процедура перевірки на наявність академічного плагіату у дисертаційних роботах
здобувачів.

Не дотримання діючої процедури перевірки на наявність академічного плагіату у дисертаційних роботах
здобувачів.

Відсутність бажання залучатись до вдосконалення діючих внутрішніх нормативних актів з питань, що
стосуються перевірки на наявність академічного плагіату у дисертаційних роботах здобувачів, рукописах
статей.



З відповідей, які були отримані після внутрішніх
опитувань, щодо академічної доброчесності видно:

Науково-педагогічні працівники стверджують,
що вони популяризують принципи академічної
доброчесності

Більшість здобувачів вважають не потрібними кейси з 
академічної доброчесності

Але практика показує зворотнє: бажання не дотримуватись принципів академічної доброчесності



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Відділ забезпечення якості освітнього процесу, 

ліцензування та акредитації 
E-mail: ncpo@lntu.edu.ua

Tел.: +38 (0332) 74-61-34

Адреса: м. Луцьк, вул. Львівська 75

mailto:ncpo@lntu.edu.ua

