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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Знищення будь-якої нації не
вимагає атомних бомб чи
використання ракет
дальнього радіусу дії. 
Потрібне тільки зниження
якості освіти і дозволити
учням списувати на іспитах.
Пацієнти вмирають від рук
таких лікарів. Будинки
руйнуються від рук таких
інженерів. Гроші губляться
від рук таких економістів і
бухгалтерів. Справедливість
втрачається в руках таких
юристів і суддів.
Крах освіти - це крах нації.Стелленбош (Universiteit Stellenbosch) (ПАР)



Reports emerged of a passage from a newspaper 

article that featured word for word, and then of a 

paragraph from the US embassy website being 

used without attribution.

Analysts then estimated that more than half the 475-

page thesis had long sections lifted from other 

people's work.

The number of academics who had signed the 

letter objecting to his continued role in the 

government had climbed to 51,500

Comments came from law professor Oliver Lepsius, 

"We have been taken by a fraud. His brazenness in 

deceiving honourable university personnel was 

unique”.

Дотримання академічної доброчесності або страх протягом життя? 



АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

• Відсутність порушень, визначених в ч. 4 ст. 42 Закону

України «Про освіту»



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



ЯК УНИКНУТИ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ?

Коректність посилань на наукові джерела:

1) Перевірка тексту в оригіналі перед посиланням;

2) Якщо цитується текст зі слів іншого автора (джерела), це обов’язково

зазначається;

3) Використання у роботі певного стилю цитування.



https://pravoua.com.ua/ua/guidelines/

Парафраз (не береться в лапки);

Цитата всередині рядка (розміром до трьох рядків тексту) -
береться в одинарні лапки;

Блокова цитата (складається з чотирьох і більше рядків тексту )-

подається в тексті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати, 

не береться в лапки. Перед блоковою цитатою та після неї йде
один рядок відступу. 

https://pravoua.com.ua/ua/guidelines/


ПОСИЛАННЯ (REFERENCES) В НАУКОВИХ СТАТТЯХ

• До 30 найменувань;

• Основна частина (але не менш, ніж 30% - останні 5 років);

• Англомовні видання;

• Оформлювати відповідно до вимог журналу;

• В статтях англійською мовою текст кирилицею транслітерується в

латиницю



САМОПЛАГІАТ

• оприлюднення (частково або повністю) власних

раніше опублікованих наукових результатів як

нових наукових результатів;



ЯК УНИКНУТИ САМОПЛАГІАТУ?

• За загальним правилом у науковій праці допускається не більше, ніж 25% тексту

за умови коректного посилання;

• Публікація автором результатів дисертаційного дослідження (рукопису) не

повинно вважатися плагіатом; 

• Неприпустимим є подання в якості нових результатів, які зазначаються як такі у

оприлюдненій науковій праці, тих, які вже оприлюднювались автором у інших

працях і не зазнали змін, доповнень або уточнень;

• При повторному оприлюдненні наукових праць (наприклад, в збірці наукових праць

автора), необхідно додержуватися вимог авторського договору.



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.



ПРОВЕДЕННЯ СПРАВЖНІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 
РЕЗУЛЬТАТИ ЯКИХ ОПРИЛЮДНЮЮТЬСЯ

• З’ясування актуальності;

• Визначення мети;

• Обрання методології;

• Збір, обробка та аналіз матеріалів (у дослідника завжди мають залишатися
первинні матеріали, які досліджувались);

• Порівняння власних результатів з результатами, які отримали інші дослідники
(дискусія);

• Висновки.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ І БАЖАЮ УСПІХІВ 

У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ!
NATALYGUTOROVA@GMAIL.COM


