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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів 
вищої освіти та академічна доброчесність 

• 4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та 
зрозумілі політику, стандарти і процедури 
дотримання академічної доброчесності, яких 
послідовно дотримуються всі учасники 
освітнього процесу під час реалізації освітньої 
програми. Заклад вищої освіти популяризує 
академічну доброчесність (насамперед через 
імплементацію цієї політики у внутрішню 
культуру якості) та використовує відповідні 
технологічні рішення як інструменти протидії 
порушенням академічної доброчесності. 





Питання для обговорення (10 хв.) 

1. Що таке «Академічна доброчесність?» 

2. Сформулюйте принципи академічної 
доброчесності 

3. Назвіть порушення академічної 
доброчесності 

 



• Академічна доброчесність – сукупність 
етичних принципів та визначених Законом 
України «Про освіту», Законом України 
«Про вищу освіту» та іншими законами 
України 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. 

 



Принципи академічної доброчесності 
 

• Доброчесність 

• Чесність та порядність 

• Правдивість 

• Прозорість 

• Законність 

• Повага 

•  Довіра 



• Мужність 

• Справедливість 

• Самовдосконалення та вдосконалення 
системи 

• Відповідальність 

• Компетентність та професіоналізм  

 



Види порушень академічної 
доброчесності  

• Академічний плагіат  

• Самоплагіат 

• Фабрикування 

• Фальсифікація 

• Списування 

• Обман  

• Хабарництво 

 

 



• необ’єктивне оцінювання  

• надання здобувачам освіти під час 
проходження ними оцінювання результатів 
навчання допомоги чи створення перешкод, 
не передбачених умовами та/або 
процедурами проходження такого 
оцінювання; 

• вплив у будь-якій формі (прохання, 
умовляння, вказівка, погроза, примушування 
тощо) на педагогічного (науково-
педагогічного) працівника з метою здійснення 
ним необ’єктивного оцінювання результатів 
навчання. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Рішенням Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти  

від 29 жовтня 2019 року Протокол № 11  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

для закладів вищої освіти щодо розробки 
та впровадження університетської системи 
забезпечення академічної доброчесності 



Система забезпечення академічної 
доброчесності 

• Нормативна база 

• Структурні підрозділи та уповноважені 
комісії 

• Інформаційна база 

• інструменти впровадження принципів 
академічної доброчесності  

• інструменти контролю додержання 
академічної доброчесності 
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Рефлексія «Три-П»

Персона – про себе, про свої відчуття.

Процес– актуальність інформаціїна семінарі.

Продукт – результат, якого ми досягли.…


