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1. ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методичні рекомендаціі' щодо запобігання та виявлення
академічного плагіату (далі — Методичні рекомендаціі') на факультеті
соціальноі' та психологічноі' освіти Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини (далі — Факультет) розроблено на підставі:

Закону Украіни «Про вишу освіту»; Закону Украіни «Про освіту»;
Закону Украіни «Про авторське право і суміжні права»; Закону Украіни «Про
наукову та науково-технічну діяльність»; проекту Закону Украіни «Про
академічну доброчесність»;

Статуту Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини (2021); Стратегіі' розвитку УДПУ на 2021-2025 рр. (2021);
Положення про організацію освітнього процесу в Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини (нова редакція) (2021);
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
(рішення вчено'і ради університету від 24.01.2017 р., протокол № 8, зі
змінами); Кодексу академічно'і' доброчесності Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини (рішення вченоі' ради
університету від 28.11.2017 р., протокол№ 4);

Методичних рекомендацій для закладів вишоі' освіти з підтримки
принципів академічно'ідоброчесності та ін.

Методичні рекомендаці'і' регламентують діяльність Факультету щодо
запобігання та виявлення академічного плагіату у працях учасників
освітнього процесу (навчальних, кваліфікаційних роботах здобувачів вищоі'
освіти освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр»,
«доктор філософіі'», здобувачів наукового ступеня «доктор наук» денно'і' та
заочноі' форм навчання; наукових працях науково-педагогічних працівників,
здобувачів вищо'і' освіти) та встановлюе единий порядок перевірки
кваліфікаційних робіт, наукових праць на наявність текстових запозичень на
основі Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
(рішення вченоі' ради університету від 24.01.2017 р., протокол № 8, зі
змінами) та Кодексу академічноі' доброчесності Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини (рішення вченоі' ради
університету від28.1 1.2017 р., протокол№ 4).

2. ОСНОВі ТЕРМ1НИ, іХ ВИЗНАЧЕННЯ
Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження науковоі' (творчо'і')
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень (Закон Украіни «Про освіту» (2017), ст. 42).

Академічна свобода — самостійність і незалежність учасників
освітнього процесу під час провадження педагогічноі', науково-педагогічноі',
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науковоі' та/або інноваційноі' діяльності, що здійснюеться на принципах
свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформаціі', вільного
оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з
урахуванням обмежень, установлених законом.

Заклад освіти — юридична особа публічного чи приватного права,
основним видом діяльності якоі' @ освітня діяльність.

Освітній процес — система науково-методичних і педагогічних заходів,
спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування '1'1'

компетентностей.
Викладацька діяльність — діяльність, яка спрямована на формування

знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і

творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів
освіти (лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо), та яка
провадиться педагогічним (науково-педагогічним) працівником,
самозайнятою особою (крім осіб, яким така форма викладацькоі' діяльності
заборонена законом) або іншою фізичною особою на основі відповідного
трудового або цивільно-правового договору.

Освітня діяльність — діяльність суб’екта освітньоі' діяльності,
спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у
формальній та/або неформальній освіті.

Педагогічна діяльність — інтелектуальна, творча діяльність
педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятоі' особи у
формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання
та розвиток особистості, '1'1' загальнокультурних, громадянських та/або
професійних компетентностей.

Наукова діяльність — інтелектуальна творча діяльність, спрямована на
одержання і використання нових знань. Основними '1'1' формами е
фундаментальні та прикладні наукові дослідження (Закон Украіни
«Про наукову і науково-технічну діяльність»).

Наукова праця — результати дослідницькоі' діяльності, які вмішують
нові Відомості, закономірності щодо об’екта дослідження, представлені у
певній послідовності та оформлені згідно зі стандартами, і призначені для
оприлюднення. Види наукових праць: дисертація, автореферат дисертаціі',
магістерська робота, монографія, наукова стаття, тези доповіді, реферат,
доповідь, науковий звіт, підручник, навчальний посібник.

Плагіат — 'оприлюднення (опублікування), повністю або частково,
чужого твору під іменем особи, яка не с автором цього твору (Закон Украіни
«Про авторське право і суміжні права», ст. 50).

Плагіат академічний — навмисне відтворення здобувачем вищоі'
освіти у письмовій або електронній формі чужого твору, опублікованого на
паперовому або офіційно оприлюдненого на електронному носіі', повністю
або частково, під своі'м іменем без посилання на автора (ст. 69 ЗУ «Про вищу
освіту» від 01.07.2014№ 15564711).

Результати навчання — знання, уміння, навички, способи мислення,
погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання



та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які
особа здатна продемонструвати після завершення освітньо'і програми або

окремих освітніх компонентів.
Якість освітньо'і' діяльності — рівень організаціі', забезпечення та

реалізаціі' освітнього процесу, шо забезпечуе здобуття особами якісноі' освіти
та відповідае вимогам, встановленим законодавством та/або договором про
надання освітніх послуг.

Принципи академічно'і' доброчесності, якими мають керуватися
учасники освітнього процесу:

Принцип законності — суворе дотримання законодавства всіма 5

учасниками освітньоі' діяльності.
Принцип чесності та порядності — інтелектуальна та особиста
чесність у процесі навчання, викладання, наукових досліджень,
недопущення будьяких форм обману, неправдивих тверджень,
брехні, шахрайства, крадіжки або інших форм нечесноі'
поведінки.
Принцип справедливості — неупереджене ставлення учасників
освітньоі' діяльності одне до одного, прозоре та об’ективне
оцінювання результатів діяльності.
Принцип взаемно'і довіри та взаемодопомоги — вільний обмін
ідеями та інформаціею в освітньому середовищі, співпраця та
вільне продукування нових ідей, оріентація на суб’ект-суб’ектну
або партнерську взаемодію.
Принцип поваги — виявлення поваги як до себе, так і до інших,
незалежно від віку, статі та статусу; уникнення зловживань
посадовим становищем виборними чи призначеними
представниками Університету.
Принцип відповідальності — сумлінне виконання своі'х
зобов’язань, протистояння будь—яким формам дискримінаціі',
ганебним учинкам, негативному впливу інших осіб, здатність
брати на себе відповідальність за результати своеі' діяльності,
готовність подавати приклад відповідальноі'поведінки.
Принцип компетентності й професіоналізму — підтримання
найвищого рівня компетентності, підвищення свого рівня
навчання, викладання та провадження науковоі' (творчо'і')
діяльності.
Принцип прозорості — уникнення зловживань посадовим
становищем виборними чи призначеними представниками
Університету, прозорість і публічність прийняття та виконання
управлінських рішень, освітньоі', науково-дослідницькоі',
господарськоі' та фінансовоі' діяльності.

Основні види порушень академічно'і' доброчесності (частина 4 ст. 42
Закону Украіни «Про освіту»):



. Плагіат — навмисне чи усвідомлене «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» (без належного оформлення посилань).

. Самоплагіат — «оприлюднення (частково або повністю) власних
раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових
результатів»; використання власних попередніх праць автора в
іншому контексті, без посилань на те, що такий текст вже був
раніше використаний або опублікований.

. Фабрикація —- «вигадування даних чи фактів, шо
використовуються в освітньому процесі чи наукових
дослідженнях».

. Фальсифікація —— «свідома зміна чи модифікація вже наявних
даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових
досліджень».

. Списування — «виконання письмових робіт із залученням
зовнішніх джерел інформаціі', крім дозволених для використання,
зокрема під час оцінювання результатів навчання».

. Обман — «надання завідомо неправдиво'і' інформаці'і стосовно
власноі' освітньо'і' (науковоі', творчо'і) діяльності чи організаціі'
освітньоі' процесу; формами обману @, зокрема, академічний
плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування».

. Хабарництво — «надання (отримання) учасником освітнього
процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна,
послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або
нематеріального характеру з метою отримання неправомірноі'
переваги в освітньому процесі».

. Необ’ективне оцінювання — «свідоме завищення або заниження
оцінки результатів навчання здобувачів освіти».

Оприлюднення (розкриття публіці) твору — здійснена за згодою автора
чи іншого суб'екта авторського права і (або) суміжних прав, дія, що вперше
робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного
виконання, публічного показу, публічноі' демонстраціі', публічного
сповіщення тощо (ст. 1 Закону Украіни «Про авторське право і суміжні
права»).

Цитата — порівняно короткий уривок з наукового, методичного або
будь-якого іншого опублікованого твору, який використовуеться, з
обов’язковим посиланням на його автора і джерела цитування, іншою
особою у своему творі з метою зробити зрозумілішими сво'і твердження,
зафіксувати аналогічні рішення для подальшоі' модернізаціі',
продемонструвати попередні результати Досліджень інших авторів або для



посилання на погляди іншого 3 4 автора в автентичному формулюванні
(ст. 1 Закону Украіни «Про авторське право і суміжні права»).

3. ПОЛ1ТИКААКАДЕМ1ЧНОЁДОБРОЧЕСНОСТ1ФАКУЛЬТЕТУ
3.1. Дотримання принципів і правил академічноі' доброчесності

учасниками освітнього процесу — складовоі' внутрішньоі' системи
забезпечення якості освітньо'і діяльності та якості вищоі' освіти Університету,
яка регламентуеться «Положенням про організацію освітнього процесу в
Уманському Державномупедагогічному університеті імені Павла Тичини».

3.2. Дотримання учасниками освітнього процесу Кодексу академічноі'
доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини.

3_.3. Реалізація системи заходів з популяризаціі' академічноі'
доброчесності через імплементацію ціе'і' політики у внутрішню культуру
якості та запобігання академічному плагіату (протидія будь-яким проявам
неправомірно'і' вигоди; інформування на веб-сайті факультету та в соціальних
мережах про заходи щодо забезпечення академічноі' доброчесності;
проведення тренінгів і семінарів дляучасників освітнього процесу з метою
заохочення '1'х до етичноі' поведінки та формування навичок протидіі'
академічній нечесності; формування умов для розвитку взаемно'і' довіри й

поваги між учасниками освітнього процесу; вивчення досвіду вітчизняних та
зарубіжних закладів освіти щодо реалізаціі' академічно'і доброчесності в
освітньому середовищі).

4. СИСТЕМА СПРИЯННЯ ДОТРИМАННіО ПРИНЦИП1В
АКАДЕМічноі довгочвсностт

УЧАСНИКАМИ ОСВ1ТНЬО-НАУКОВОГОПРОЦЕСУ
ФАКУЛЬТЕТУ

4.1. Діевість інструментів упровадження принципів дотримання
академічноі' доброчесності у освітній і науковій діяльності (інформаційно-
консультативний супровід науково-педагогічних працівників та здобувачів
вищо'і' освіти; заходи з питань академічноі' доброчесності; участь у проектах,
програм2ах;

лекціі' запрошених професорів, стейкхолдерів тощо).
.Діевість інструментів контролю за впровадженням принципівдотрима2ння академічно'і доброчесності у освітню і наукову діяльність

Факультету (анкетування учасників освітнього і наукового процесу;
використання відповідних технологічних рішень як інструментів протидіі'
порушенням академічно'і доброчесності (перевірка навчальних,
кваліфікаційних, науково-методичних та наукових робіт на наявність ознак
академічного плагіату).

4.3. Діяльність Групи сприяння академічній доброчесності Факультету
(з представників науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти,
органів студентського самоврядування), які у своі'й діяльності
підпорядковуються декану Факультету та Комісіі' з питань академічноі'
доброчесності Університету (діяльність регламентована п. 3 Кодексу



академічноі' доброчесності Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини).

4.4. Постійне оновлення процедури дотримання академічноі'
доброчесності, розгляду питань щодо порушення академічноі'доброчесності.

4.5. Створення та оновлення інформаційноі' бази, за допомогою якоі'
здійснюсться популяризація принципів дотримання академічно'і
доброчесності (сайт «Академічна доброчесність»
(1111р5://Г5ро,цбри.ебила/‘Уод1%8і%‹10%Ьа%сі1%96“/о‹11%81‘Уо‹11%82°/о(11%8с-

%(10%Ье%(і1%81%(10%Ь2%с11%96%‹11%82%‹10%Ь8/%сі1%82%‹іО%ЬЬ%‹іО%Ье/); МеТОДИЧНі МаТЗРіаЛИ; банерИ,
інфографіка тощо).

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВіРКИ НАВЧАЛЬНИХ,КВАЛ1Ф1КАЦ1ЙНИХ‚
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХТА НАУКОВИХРОБ1Т

› НА НАЯВН1СТЬОЗНАКАКАДЕМіЧНОГО ПЛАГ1АТУ
5.1. Перевірка на наявність ознак академічного плагіату обов’язково

підлягають навчальні, кваліфікаційні, науково-методичні та наукові роботи.
5.2. Перевірка на наявність ознак академічного плагіату навчальних,

кваліфікаційних робіт здобувачів вищо'і освіти освітніх ступенів «молодший
бакалавр», «бакалавр», «магістр» денноі' та заочноі' форм навчання
здійснюеться відповідно до пп. 4—8 Положення про запобігання та виявлення
академічного плагіату в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини (система «Ап’сі-Ріаёіагізт»).

5.3. Перевірка на наявність ознак академічного плагіату в наукових
роботах здобувачів вищоі' освіти ступеня «доктор філософіі'», здобувачів
наукового ступеня «доктор наук» денноі' та заочноі' форм навчання; наукових
працях науково-педагогічних працівників, здобувачів вищоі' освіти
здійснюсться за допомогою сервісу НпісЬесК (відповідно до Договору про
співпрацю від 01.06.2020 р.). Процедура перевірки за допомогою сервісу
НпісЬесК забезпечуеться працівниками редакційного відділу Університету.

5.4. Критеріі' оцінювання рівня наявності ознак академічного плагіату у
навчальних, кваліфікаційних‚ науково-методичних та наукових роботах
передбачені освітніми (освітньо—науковими), науковими програмами,
робочими програмами навчальних дисциплін, рекомендаціями ЗВО щодо
укладання навчальних, навчально-методичних праць, підготовки наукових
видань, правилами редакційно'і' етики наукових видань тощо.

5.5. Експертне оцінювання текстів після перевірки комп’ютерною
програмою здійснюють:

викладачі відповідноі'навчальноі' дисципліни (навчальніроботи);
гарант освітньоі' (освітньо-науковоі') програми, науковий керівник

(кваліфікаційні роботи здобувачів вищоі' освіти освітніх ступенів
«молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр», «доктор філософіі'»);

керівник науковоі' програми, науковий консультант (кваліфікаційні
роботи здобувачів наукового ступеня «доктор наук»);



редакційна комісія, редакційна колегія наукового видання, науковий
керівник, науковий консультант (наукові праці науково-педагагічних
працівників, здобувачів вищоі' освіти).

6. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Відповідальність за порушення академічноі' доброчесності

учасниками освітнього і наукового процесів (педагогічними, науково-
педагогічними працівниками та здобувачами вищоі' освіти) передбачені
ст. 42. Закону Украіни «Про освіту», п. 7 Положення про запобігання та
виявлення академічного плагіату в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини, пп. 2.5, 2.7, 2.8 Кодексу академічноі'
доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини.

6.2. Питання про дотримання учасниками освітнього процесу
принципів і правил академічноі' доброчесності щосеместрово розглядаються
на засіданнях вченоі' ради Факультету, студентськоі' ради Факультету,
засіданнях кафедр.

6.3. За інформування здобувачів освіти про неприпустимість
порушення академічноі' доброчесності, реалізацію заходів щодо запобігання
проявам академічно'і недоброчесності відповідають декан Факультету, його
заступники та куратори академічних груп.

6.4. Контроль за дотриманням академічно'і доброчесності здійснюють
декан Факультету, завідувачі кафедрами, гаранти освітніх (освітньо-
наукових) програм, керівники наукових програм, викладачі навчальних
дисциплін, наукові керівники (консультанти), Група сприяння академічній
доброчесності Факультету.


