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Whie 

моральний кодекс та етичні правила 
цивілізованого наукового та освітнього 
співтовариства 

Академічна 
доброчесність 

Black  

 запобігання шахрайству, фальшуванню та 
плагіату  

 підтримка академічних стандартів 

 чесність і ретельність у дослідженнях і науковому 
видавництві 
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Якість Освіта Наука 
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Академічна 
доброчесність 



Академічна 
доброчесність в 
Україні 

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА  

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
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“ 
…більшість керівників ЦОВВ в 
галузі освіти та науки, та 
більшість керівників університетів 
зацікавлені виключно в імітації 
"академічної доброчесності", з 
можливістю "індульгенцій" для 
чиновників, політиків, та осіб, що 
належать до впливових мереж 
взаємних інтересів1 в академічній 
системі… 
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https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-

dobrochesnist.pdf 

https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf
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Проект сприяння академічній 
доброчесності в Україні – 2016  

https://saiup.org.ua/  

https://saiup.org.ua/
https://saiup.org.ua/


Бібліотеки університетів і 
академічна доброчесність 

□ формування, популяризація та 
впровадження принципів 
академічної доброчесності  

 

□ інформаційна підтримка освіти 
та досліджень університету 
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Проект УБА 

Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 

8 
Засідання Секції університетських бібліотек  

березень 2016 
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Бібліотеки – центри 
компетенції з академічного 
письма та доброчесності  

Не знаєш як? 
Зберігай спокій і запитай бібліотекаря!  



□ Як знайти релевантну релевантну 
інформацію для дослідження 
 

□ Як правильно оформити наукову 
роботу 
■ Вимоги наукових журналів 
■ Як цитувати та посилатися на джерела 
■ Як оформити список літератури 
 

□ Де і як публікуватися 
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Бібліотеки – центри 
компетенції з академічного 
письма та доброчесності  



□ Авторське право та наукові 
джерела 
■ Копірайт (с) та ліцензії Creative 

Commons (cc) 
■ Як не стати плагіатором 
■ Як захистити себе від плагіату 
 

□ Відкрита наука та Відкрита освіта 
■ Відкритий доступ 
■ Відкриті дані 
■ Відкриті дослідження 

□ … 
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Бібліотеки – центри 
компетенції з академічного 
письма та доброчесності  



Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 

Проект УБА за підтримки  

 Посольства США в Україні  
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Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 

Сторінка проекту 
http://bit.ly/2go3wU9   
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http://bit.ly/2go3wU9
http://bit.ly/2go3wU9


Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 
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□ Міжнародні правила цитування  

□ Комп’ютерні програми перевірки на 
плагіат  

□ Організація кампаній з формування 
культури академічної доброчесності в 
бібліотеці 

□ Методика навчання студентів 
академічній доброчесності у бібліотеці 
ВНЗ 

червень-листопад 2016 



Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 
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Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 
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Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 

Онлайнове опитування - 54 бібліотеки 

17 

вересень 2017 ? 



Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 
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□ Чи_включені_бібліотеки в процес 
формування та розвитку культури 
академічної доброчесності в 
університетах? 

 

□ Наскільки_готові_бібліотекарі бути 
одними із ключових гравців на цьому 
полі? 

 

□ Що для цього необхідно?  

 

Онлайнове опитування 

? 



Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 

19 

Які діючі_активності вашої бібліотеки у формуванні та 
розвитку академічної доброчесності ВНЗ 

? 



Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 
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Оцініть узагальнений рівень_компетентності ваших 
бібліотекарів, які займаються питаннями академічної 
доброчесності? 

? 
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Бібліотеки – центри 
компетенції з академічного 
письма та доброчесності  

Компетентний бібліотекар 



Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 

Профіль компетентностей бібліотекарів 
з академічної доброчесності – проект 

22 кінець 2017 



Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 

Профіль компетентностей бібліотекарів 
з академічної доброчесності – видання 

23 квітень 2019 



Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 

Профіль компетентностей бібліотекарів 
з академічної доброчесності 

24 

□ Викладання окремих тем в межах 
навчального курсу з основ 

академічного письма 
 

□ Освітні заходи (надання 

рекомендацій, консультацій та 
тренінгів з питань академічної 
доброчесності)  
 

□ Надання доступу до систем 
виявлення текстових 
збігів/ідентичності/схожості 

 

! 



Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 

Профіль компетентностей бібліотекарів 
з академічної доброчесності 
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□ Підтримка та супровід 

репозитарію відкритого доступу 
 

□ Проведення дискусій щодо 

академічної доброчесності  
 

□ Популяризація академічної  

доброчесності  
 

□ Проведення досліджень з 

питань академічної доброчесності 

 

! 



Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 

Програма підвищення кваліфікації 
працівників бібліотек  
«Академічна доброчесність та бібліотеки» 

26 2018 



Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 

Програма підвищення кваліфікації 
працівників бібліотек  
«Академічна доброчесність та бібліотеки» 

27 2018 



Культура академічної доброчесності: 
роль бібліотек 

Семінари, круглі столи, тренінги, 
презентації…  
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Досвід Бібліотеки КПІ  
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Бібліотеки університетів і 
академічна доброчесність 



Досвід Бібліотеки КПІ  
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Бібліотеки університетів і 
академічна доброчесність 

! 

Бібліотека  

Координує заходи із 
запобігання 
академічної 
недоброчесності  

Бібліотека  

Один із ключових 
гравців у розвитку 
культури академічної 
доброчесності  
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Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

 
 

 

□ Кодекс честі КПІ 

 

□ Перевірка дисертацій на 

плагіат  

 

 

 

 

      2015  
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Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

 
 

 

□ Робоча група з питань 

академічної чесності 

університету – грудень 2016   

 

□ Голова робочої групи – 

директор бібліотеки  
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Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

 
 

 
□ Формування та розвиток культури 

академічної доброчесності   
 

□ Підвищення якості освіти та науки та 

запобігання плагіату 
 

□ Підвищення авторитету КПІ 
 

□ Створення бази взаємодії з 

Національним репозитарієм академічних 
текстів  

 

 

Цілі робочої групи   
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Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

 
 

 

Опитування з питань академічної чесності серед 

керівників навчально-наукових підрозділів 

університету від Соціо+  2017    
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Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

 
 

 

Опитування з питань академічної чесності 

серед спільноти університету від Соціо+ -   2018   
http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23076/1/Akademichna_dobrochesnist.pdf  

 

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23076/1/Akademichna_dobrochesnist.pdf
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Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

 
 

 

Накази  
□ Про забезпечення функціонування системи 

запобігання академічному плагіату КПІ ім. 
Ігоря Сікорського – 2017  

 

□ Про запровадження системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату в КПІ ім. 
Ігоря Сікорського – 2018  

 

 

 
Розпорядження  
□ Про здійснення заходів на виконання Наказів – 2019  
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Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

 
 

 

Тимчасове Положення про систему 
запобігання плагіату в академічних текстах 
працівників та здобувачів вищої освіти КПІ 
ім. Ігоря Сікорського  
https://ep.kpi.ua/files/navchannia/antiplag.pdf  

 

 

 

2018 

https://ep.kpi.ua/files/navchannia/antiplag.pdf
https://ep.kpi.ua/files/navchannia/antiplag.pdf
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Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

2018 



Yellow 

Всі академічні тексти 
перевіряються через систему 
виявлення текстових збігів  

Reооd  

Академічні тексти у 
відкритому доступі в 
інституційному репозитарії 
 

39 

Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

2018 

Yellow 

Бібліотека – координує – консультує – моніторить  

 



Yellow 

Магістерські кваліфікаційні роботи у відкритому доступі  

40 

Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21755 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21755


Yellow 

Рішення Методичної ради 
про впровадження 
викладання “Основи 

академічного письма” – 2017  

Reооd  

Створення робочої групи з 
впровадження викладання 
“Основи академічного 

письма” – 2018 
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Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

Yellow 

Впровадження викладання “Основ академічного письма” 



Blu   e 

Основи академічного письма та 
доброчесності – модуль для 
першокурсників – кафедра української 
мови  
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Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

2018 

Blu   e 

Основи академічного письма та 
доброчесності – цикл лекцій – бібліотека 
та ФСП  



Blu   e 

Конференції, семінари, дискусії   
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Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

Blu   e 

Конференція «Академічна доброчесність: практики 
українських ВНЗ» - спільно з Американськими 

радами з міжнародної освіти – квітень 2017 



Blu   e 

Конференції, семінари, дискусії   
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Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

Blu   e 

Дискусія «Академічна доброчесність: студентський 
діалог» - спільно з з Американськими радами з 

міжнародної освіти – грудень 2017 



Blu   e 

Панельна дискусія на конференції «Стратегії розвитку 

бібліотек: від ідей до втілення» - Бібліотека у творенні 
академічно доброчесної спільноти 
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Культура академічної 
доброчесності в КПІ  

2018 



Як цього досягнути? 
 
 
 
 

�
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Бібліотека  

Один із ключових гравців у розвитку 
культури академічної доброчесності  

Досвід Бібліотеки_КПІ 

 Бути компетентним! 

  Займати проактивну позицію! 

   Співпрацювати! 


