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Фабрикація - «вигадування 

даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому 

процесі чи наукових 

дослідженнях»

ФАБРИКАЦІЯ 

Побудова та/або додавання даних, 

спостережень чи характеристик, які 

ніколи не отримували при збиранні даних 

або при виконанні експериментів

Штучне створення наборів даних чи 

результатів та їх публікацію чи надання 

інформації про них, як про результати 

справжніх досліджень

Вигадування 

результатів 

досліджень
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Вигадані статистичні та інші дані, які 

нібито взяті з певних джерел 

інформації у випадках, коли такі 

джерела не існують або не містять 

відповідної інформації

Використання  вигаданих даних 

поруч зі справжніми, що іноді 

використовується у випадках, коли 

справжніх даних не вистачає для 

обґрунтування висновків 

дослідження
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Фальсифікація - «свідома 

зміна чи модифікація вже 

наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових 

досліджень»

ФАЛЬСИФІКАЦІЯ

Зміна результатів досліджень (даних) або 

пропуски в них для підтвердження 

тверджень, гіпотез, інших даних тощо

Маніпулювання матеріалами 

досліджень, обладнанням чи процесами, 

а також зміни чи пропуски даних чи 

результатів таким чином, що 

дослідження будуть неточно відображені 

у публікації про них

Маніпулювання результатами 

досліджень для створення помилкового 

уявлення. Воно включає маніпулювання 

зображеннями, видалення «викидів» чи 

незручних результатів, зміну, додавання 

чи пропуск точок даних тощо
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Фальсифікація може стосуватися неповного або 
свідомо викривленого опису методик дослідження з 
метою приховування:

виявлених авторами методичних помилок

використання застарілого або непридатного для відповідних 
досліджень обладнання

застосування непридатних для цілей дослідження 
алгоритмів та програмного забезпечення

інших хиб, що могли вплинути на достовірність, точність і 
надійність представлених результатів
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Фальсифікацією також 

є надання неповної або 

викривленої інформації 

про апробацію 

результатів досліджень 

та розробок

Фальсифікація може 

передбачати 

викривлення 

інформації про 

інструменти 

дослідження, 

матеріали чи процеси. 

Маніпулювання 

зображеннями чи 

поданням даних в 

інший спосіб, що 

спотворює дані або 

змушує занадто багато 

читати між рядками

При фальсифікації 

автори вносять зміни 

до результатів 

досліджень або 

приховують окремі 

результати з метою 

позбавлення від даних, 

що спростовують або 

не підтверджують 

гіпотези, які вони 

захищають, висновки, 

які вони роблять, тощо



8
доц., к.т.н. Тюря Ю.І.

Списування - «виконання 

письмових робіт із залученням 

зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для 

використання, зокрема під час 

оцінювання результатів 

навчання»

Найбільш поширеною формою 
списування є використання 
друкованих і електронних 
джерел інформації під час 

виконання письмових робіт, 
зокрема, екзаменаційних та 

контрольних робіт, без дозволу 
викладача
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СПИСУВАННЯ

Здавання або 
репрезентацію різними 

особами робіт з 
однаковим змістом як 

результату власної 
навчальної діяльності

Написання чужих 
варіантів завдань на 
контрольних заходах

Несамостійне виконання 
завдань у випадках, коли не 

дозволяється отримання 
допомоги, або незазначення 

інформації про отриману 
допомогу, консультації, 

співпрацю тощо

Використання системи 
прихованих сигналів 

(звукових, жестових та 
ін.) під час виконання 
групових контрольних 
заходів з однаковими 

варіантами

Отримання іншої 
несанкціонованої 

допомоги при виконанні 
тих завдань, які 
передбачають 

самостійне виконання
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СПИСУВАННЯ 

ФАЛЬСИФІКАЦІЯ 

ФАБРИКАЦІЯ 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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