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«Якби ви вчились так, як треба, 

 То й мудрість би була своя»…  

Т. Шевченко 



Мета проекту 

Підтримка ідеї 

доброчесності та гідних 

взаємин між учасниками 

академічного процесу 

навчальних закладів,  

підняття якості вищої 

освіти, підвищення 

рейтингу ВНЗ, доведення 

до університетської 

спільноти значення 

академічної 

доброчесності, розробка 

комплексу процедур та 

інструментарію 

попередження та протидії 

академічної нечесності. 



Стаття 42 Закону України  

«Про освіту» :  

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. 



НЕДОБРОЧЕСНІСТЬ 



Плагіат – публікація чужого тексту під 

власним іменем або запозичення його 

фрагментів без зазначення джерела. 
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відсутність посилань                       

на прямі цитати 

згадування 

     джерела без       

посилання 
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створення суміші 

власного і чужого 

тексту без 

 цитування 

копіювання  

чужої роботи 

і  

 

публікація 

під своїм ім’ям 
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 републікація 



повторне 
проходження 
оцінювання  

повторне 
проходження 
відповідного 
освітнього 

компонента 
освітньої 
програми 

відрахування із 
закладу освіти  

позбавлення 
академічної 

стипендії 

позбавлення 
наданих 

закладом освіти 
пільг з оплати 

навчання 

академічна  

 

відповідальність 



Чому студенти плагіюють? 

• Відсутність мотивації на 

отримання професійних знань; 

• Несвідомо обрана спеціальність; 

• Незнання правил академічного 

письма; 

• Перевантаження студентів 

письмовими роботами; 

• Відсутність інформаційної 

грамотності. 



Проект «Культура академічної доброчесності: 

роль бібліотек» було започатковано у 2016 році 

Українською бібліотечною асоціацією.  

Він спрямований на включення бібліотек різних 

типів, видів, підпорядкування у процес 

формування в суспільстві культури академічної 

доброчесності, запобігання проявам 

шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та 

науки, зокрема, в школах і університетах. 

Українська бібліотечна асоціація розробила  

інформаційну листівку, що розкриває зміст 

проекту та основні компоненти академічної 

доброчесності. 





Заходи бібліотеки щодо  

розповсюдження принципів академічної 

доброчесності 



Інформаційно-консультативна робота з науковцями університету 



Відкритий доступ до наукових публікацій - крок у сприянні 

академічній доброчесності. 

 



Моніторинг наукометричних БД з метою інтеграції  

наукових видань ЧНТУ у міжнародне наукове співтовариство 



На допомогу науковцю пропонуються 

корисні матеріали та рекомендації 

http://library2.stu.cn.ua/na_

dopomogu_naukovcyu/ 

http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/
http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/


Розділ сайту бібліотеки, 

присвячений  розвитку 

академічної доброчесності 

http://library2.stu.cn.ua/na_dopo

mogu_naukovcyu/akademichna_

dobrochesnistj/ 

http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/akademichna_dobrochesnistj/
http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/akademichna_dobrochesnistj/
http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/akademichna_dobrochesnistj/


Для перевірки унікальності текстів використовується 

антиплагіатне програмне забезпечення Strike Plagiarism  



Наукові видання ЧНТУ публікуються на умовах ліцензій 

Creative Commons  

 

 

         Із зазначенням авторства —    

некомерційна CC BY-NC 

 
 

 
Ліцензія дозволяє іншим редагувати ваш твір, 

змінювати його і брати його за основу для своїх творів 

з некомерційною метою з зазначенням авторства на 

оригінал твору.  



Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної 

цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними 

платформами видавців. Digital Object Identifier (DOI) - спрощує процес 

пошуку, цитування  наукової роботи, захищає інтелектуальну 

власність. 

Контракт з асоціацією CrossRef 



Круглий стіл 
“Академічна доброчесність як нова бібліотечна функція.  

Методи використання системи Plagiat.pl щодо перевірки 

дипломних робіт університету.” 
 


