РЕКОМЕНДАЦІЇ
для співробітників та здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ» щодо дотримання
принципів академічної доброчесності у випускних кваліфікаційних роботах
Враховуючі велику кількість нормативних актів різного рівня,
рекомендацій та тлумачень понять, які пов’язані з питаннями застосування
принципів академічної доброчесності в освітньому процесі, відділом
забезпечення якості освітньої діяльності НТУ «ХПІ» розроблені рекомендації
для співробітників та здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ» щодо дотримання
принципів академічної доброчесності у випускних кваліфікаційних роботах, які
спираються на виконання та дотримання вимог Законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту».
Крім того, взято до уваги зміст рекомендацій від НАЗЯВО, Міністерства
освіти та науки України, локальних нормативних актів НТУ «ХПІ», зміст яких
не протирічить законодавству України щодо освітнього процесу.
Вимоги нормативних актів

Рекомендації щодо впровадження в
освітній процес

Закон України «Про вищу освіту»
Стаття 6. Атестація здобувачів вищої
освіти
1. Атестація - це встановлення
відповідності результатів навчання
(наукової
або
творчої
роботи)
здобувачів вищої освіти вимогам
освітньої програми….
2. Рішення про присудження ступеня
вищої освіти та присвоєння відповідної
кваліфікації скасовується закладом вищої
освіти у разі виявлення фактів
порушення здобувачем вищої освіти
академічної доброчесності, зокрема
наявності у кваліфікаційній роботі
академічного плагіату, фабрикації,
фальсифікації,
у
порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів
України.
Наказ Міністерства освіти і науки
України від 01.06.2017 р. № 600 (у
редакції наказу Міністерства освіти і
науки України від 30.04.2020 р. № 584)

Виконання кваліфікаційної роботи, як
форма підсумкової атестації здобувачів вищої
освіти (бакалавр, магістр) передбачена в НТУ
«ХПІ» згідно з освітніми програмами
(освітньо-професійними, освітньо-науковими).
Ця
форма
підсумкової
атестації
рекомендована стандартами вищої освіти, які
затверджені наказами МОНУ та погоджені у
НАЗЯВО.
Виявлення
фактів
порушення
здобувачем
вищої
освіти
академічної
доброчесності,
зокрема
наявності
у кваліфікаційній роботі академічного плагіату,
фабрикації, фальсифікації є необхідним
заходом з метою ухвалення рішення про
присудження ступеня вищої освіти та
присвоєння відповідної кваліфікації.
У
розділі
освітньої
програми
(професійної,
наукової)
«Вимоги
до
кваліфікаційної роботи (за наявності)»:
зазначаються специфічні особливості перевірки
на наявність академічного плагіату, фабрикації,
фальсифікації та інших видів академічної
недоброчесності.
Ці особливості повинні бути чітко
сформульовані в залежності від освітньої

Вимоги нормативних актів
Стаття 32. Принципи діяльності,
основні права та обов’язки закладу вищої
освіти
3. Заклади вищої освіти зобов’язані:
1) вживати заходів, у тому числі
шляхом
запровадження
відповідних
новітніх технологій, щодо запобігання та
виявлення академічного плагіату в
наукових роботах наукових, науковопедагогічних,
педагогічних,
інших
працівників і здобувачів вищої освіти та
притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності.
Закон України «Про освіту»
Стаття 42. Академічна доброчесність
4.
Порушенням
академічної
доброчесності вважається:
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.

Рекомендації щодо впровадження в
освітній процес
програми (професійної, наукової).
Усі випускові кваліфікаційні роботи за
освітньо-науковими
програмами,
освітня
компонента яких містить наукову складову,
перевіряються
шляхом
запровадження
відповідних
новітніх
технологій,
щодо
запобігання та виявлення академічного
плагіату.
(Кваліфікаційна робота має передбачати
розв’язання складної задачі або проблеми ... ,
що передбачає проведення досліджень … –
приклад з освітньо-наукової програми).
Усі випускові кваліфікаційні роботи за
освітньо-науковими програмами, освітня
компонента яких містить наукову складову,
обов’язково перевіряються на академічний
плагіат
за
допомогою
визначеного
Університетом програмного продукту через
ресурси Репозитарію НТУ «ХПИ» та із
залученням репозитаріїв, доступних у мережі
Internet .
Обов’язковою для перевірки є та частина
роботи, у якій викладено результати наукового
дослідження. Усі інші розділи кваліфікаційної
роботи перевіряють на виявлення академічного
плагіату за потребою / вимогою.
Усі випускові кваліфікаційні роботи за
освітньо-професійними
програмами
(бакалавр, магістр), в змісті яких наведені
результати
теоретичного
та
/
або
експериментального
дослідження,
перевіряються на самостійне виконання за
допомогою
визначеного
Університетом
програмного
продукту
через
ресурси
Репозитарію.
Обов’язковою для перевірки є та частина
роботи,
у якій викладено
результати
теоретичного та / або експериментального
дослідження. Усі інші розділи кваліфікаційної
роботи перевіряють на самостійне виконання
за потребою / вимогою.

обман
–
надання
завідомо
неправдивої інформації щодо власної
освітньої (наукової, творчої) діяльності
чи організації освітнього процесу;
формами обману є, зокрема, академічний
плагіат,
самоплагіат,
фабрикація,
фальсифікація та списування.
3.
Дотримання
академічної
доброчесності
здобувачами
освіти
передбачає:
Самостійне виконання навчальних
завдань,
завдань
поточного
та
підсумкового контролю результатів
навчання (для осіб з особливими
освітніми
потребами
ця
вимога
застосовується з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей).
2.
Дотримання
академічної В методичних вказівках (рекомендаціях) до

Вимоги нормативних актів

Рекомендації щодо впровадження в
освітній процес

доброчесності педагогічними, науковопедагогічними
та
науковими
працівниками передбачає:
контроль
за
дотриманням
академічної доброчесності здобувачами
освіти.

кваліфікаційної роботи (бакалавра, магістра) в
НТУ «ХПІ», які розробляються випусковими
кафедрами на основі стандарту НТУ «ХПІ»
«Дипломні проекти та дипломні роботи.
СТЗВО- ХПІ-2.01 2018» включити розділ
«Дотримання академічної доброчесності».

ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
при виконанні та підготовці до захисту випускних кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти (бакалавр, магістр)
Рекомендації щодо дотримання академічної доброчесності при виконанні
та підготовці до захисту випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої
освіти (бакалавр, магістр) (далі - рекомендації) розроблено на основі до Закону
України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Закону України «Про
авторське право і суміжні права», «Методичних рекомендації для закладів
вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності», Кодексу етики
академічних взаємовідносин та доброчесності Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут».
Рекомендації регламентують процедуру проведення перевірки на
академічний плагіат та самостійне виконання випускних кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ» (далі - університет).
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р.
№ 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р.
№ 584) кваліфікаційна робота - це форма атестації, що може передбачатись на
завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для встановлення
відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей)
вимогам освітньої програми, стандартів вищої освіти та Національної рамки
кваліфікацій.
У вимогах до кваліфікаційної роботи зазначаються специфічні
особливості перевірки на наявність академічного плагіату, фабрикації,
фальсифікації та інших видів академічної недоброчесності.
Процедурі обов’язкової перевірки в університеті підлягають:
Кваліфікаційні роботи за освітньо-науковими програмами, освітня
компонента яких містить наукову складову, обов’язково перевіряються на
академічний плагіат за допомогою визначеного Університетом програмного
продукту через ресурси Репозитарію НТУ «ХПИ» та із залученням репозитаріїв,
доступних у мережі Internet .

Обов’язковою для перевірки є та частина роботи, у якій викладено
результати наукового дослідження. Усі інші розділи кваліфікаційної роботи
перевіряють на виявлення академічного плагіату за потребою / вимогою.
Кваліфікаційні роботи за освітньо-професійними програмами
(бакалавр, магістр), в змісті яких наведені результати теоретичного та / або
експериментального дослідження, перевіряються на самостійне виконання за
допомогою визначеного Університетом програмного продукту через ресурси
Репозитарію.
Відповідно до вимог пунктів 2,3 ст. 42 Закону України «Про освіту»
здобувач вищої освіти, керівник його роботи, завідувач відповідної кафедри
своїм підписом підтверджують дотримання академічної доброчесності.
Перевірці підлягають роботи, в яких на стадії підготовки до захисту або в
ході захисту виявлено порушення вимог пунктів 2,3 ст. 42 Закону України «Про
освіту». У цьому випадку, обов’язковою для перевірки є та частина роботи, у
якій викладено результати теоретичного та / або експериментального
дослідження.
Начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності

