
Українська бібліотечна асоціація. 

Секція університетських бібліотек. 

Секція працівників шкільних бібліотек. 

 

Проект 

 

«Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» 

 
Академічна доброчесність – це моральний кодекс та етичні правила 

цивілізованого наукового та освітнього співтовариства. Поняття «академічної 

доброчесності» включає в себе такі цінності, як запобігання шахрайству, фальшуванню та 

плагіату; підтримку академічних стандартів; чесність і ретельність в дослідженнях та 

науковому видавництві.  

 

Питання академічної доброчесності є дуже актуальним для України. Адже 

недопустимою є ситуація, коли наукові роботи (від курсових до докторських) 

виконуються на замовлення за гроші, коли студентські роботи передаються від курсу до 

курсу лише зі зміненими титульними сторінками, коли у наукових текстах 

перефразовують чужі думки та видаються за власні без посилання на їх справжнього 

автора, коли метою наукового дослідження є не нове наукове знання, а отримання вченого 

ступеню, і цей ряд можна продовжити. І абсолютно недопустимим є те, коли в суспільстві 

такий стан справ приймається за норму.  

 

Останні декілька років українська наукова та освітня спільнота все більше 

звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних 

академічних стандартів. Американські ради з міжнародної освіти спільно з Міністерством 

освіти і науки України розпочали Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. 

Лише сприйняття суспільством, усіма учасниками освітнього та наукового процесів 

принципів академічної доброчесності як глибинних цінностей є запорукою того, що 

українська освіта та наука позбудуться імітації, народжуватимуть нові ідеї та знання і 

будуть рівноправно включені у світовий процес наукової комунікації. Бібліотеки ж 

можуть відіграти у цьому ключову роль та стати центрами просвітництва та формування 

культури академічної доброчесності.  

 

Мета проекту УБА 

 

Проект «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» 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.  

 

Заходи проекту 

 

1. Розроблення та видання методичних, довідкових та інформаційних видань. 

 

В межах проекту буде розроблено та видано ряд довідкових, методичних та 

інформаційних видань з різних тем, дотичних до проведення чесного та якісного навчання 

та дослідження, і які можуть бути використані бібліотеками для інформування та 

проведення інших освітніх заходів. Всі матеріали будуть доступні в електронному 



форматі та розміщені на сайті Української бібліотечної асоціації, рекомендується 

розміщення на власних сайтах або сторінках бібліотек, а також в соціальних мережах.  

 

Довідкові та інформаційні видання:  

 

• Культура академічної доброчесності: суть, складові, формування (інформаційне 

видання) 

• Міжнародні стилі бібліографічних посилань: довідкове видання. 

• Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційне 

видання. 

• Ліцензії Copyright та Creative Commons: «дозволити не можна заборонити»: 

інформаційне видання. 

• та ін. 

 

2. Проведення інформаційних занять та тренінгів для бібліотекарів та 

користувачів (учнів, студентів, викладачів, науковців та ін.). 

 

Бібліотеками-учасниками проекту УБА буде на постійній основі запроваджено 

проведення інформаційних занять, семінарів та тренінгів, спрямованих на популяризацію 

та формування культури академічної доброчесності.  

 

Інформаційні заняття та тренінги: 

 

• Як правильно оформити бібліографічні посилання у наукових роботах: міжнародна 

практика. 

• Як перевірити наукову роботу на плагіат за допомогою спеціального програмного 

забезпечення. 

• Авторське право, ліцензії Copyright та Creative Commons: використання в науковій 

комунікації. 

• Відкритий доступ до наукових публікацій у сприянні академічній доброчесності. 

• Університетський інституційний репозитарій та академічна доброчесність.  

• та ін. 

 

3. Дискусії з питань академічної доброчесності  

 

На базі бібліотек буде організовано та проведено дискусії з різних питань академічної 

доброчесності із залученням студентів, викладачів, менеджерів освітнього та наукового 

процесу. 

 

4. Включення до інформаційних навчальних курсів в навчальних закладах для 

учнів, студентів та аспірантів, які проводять бібліотеки, кола питань, 

спрямованих на формування культури доброчесності та навичок із її 

дотримання. 

 

5. Проведення круглого столу «Культура академічної доброчесності і бібліотеки» 

в межах Львівського бібліотечного форуму. 

 

Перелік заходів не є вичерпним. Ідеї приймаються. 
 

До участі запрошуються всі, зацікавлені в тому, щоб українська освіта та наука базувалася 
на принципах академічної доброчесності та була конкурентною в світовому вимірі. 



 

Координатор проекту:  

Олег Сербін, голова Секції університетських бібліотек УБА, директор наукової бібліотеки 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка 

 

Контакти:  

Тел.: (044) 239-32-44  

e-mail: director@library.univ.kiev.ua, serbinolego@gmail.com  

 


