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 Підхід до проблем доброчесності як до організаційного питання зміщує акценти з 

репресивних методів боротьби на конструктивні, підвищує вимоги до викладача та ЗВО як 

основної інституції, відповідальної за доброчесність в освіті, забезпечує широкий спектр 

засобів сприяння студентам у чесному та відповідальному навчанні, розглядає студента не 

як порушника, а як здобувача освіти, якому необхідно допомогти у засвоєнні принципів та 

методів навчання («навчити вчитися»), і університет приймає на себе відповідальність за 

виконання цього завдання. 

 

 Відповідь на питання, чому студенти списують, вдаються до плагіату, обману і шахрайства, 

шукають не у недостатньому рівні моральності студентів, а у сфері організації навчального 

процесу: брак часу, досвіду, інформації, необхідних для виконання завдання, недостатньо 

чіткі викладацькі інструкції, нерозуміння завдання студентом, страх, відсутність віри у власні 

сили, неможливість звернутися за допомогою тощо. Університети працюють над усуненням 

причин та умов академічної недоброчесності й охоче діляться своїм досвідом та 

напрацюваннями щодо реалізації цього завдання. 



 

 

 Академічна доброчесність / цілісність – це моральний кодекс чи етична 
політика академічної спільноти. Цей термін був придуманий  Дон Маккейбом, 
який вважається «дідом академічної доброчесності». 

 В кінці XVIII століття в США Академічна доброчесність тісно пов'язана з 
південним кодексом пошани.  Дотримання цього кодексу контролювалося 
головним чином студентами та навколишнім культурним середовищем того 
часу. Південний кодекс пошани зосереджувався на обов'язку, гордості, силі та 
самоповазі. Таким чином, академічна доброчесність в США була пов'язана 
виключно зі статусом і характером особистості.  

 Наприкінці XIX-го століття, коли цілі університетів змінилися, змінилася і 
концепція Академічної доброчесності: вона розвилася в більш сучасну. 
Індивідуальна Академічна доброчесність особистості замінилась на 
Академічну доброчесність університету як соціального  інституту. 

 До 1970 року більшість університетів у Сполучених Штатах встановили 
кодекси чесноти для своїх студентів та викладачів. 

 Університети перейшли до всеохоплюючого підходу академічної цілісності 
шляхом більш активної участі студентів у висвітленні наслідків академічної 
нечесності. 

 Щоб допомогти зрозуміти ступінь академічної цілісності університету, 
розроблено Міжнародний центр академічної цілісності Університету Клемсона 
в Інституті етики в Ратленді. 
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 Writing Centеr (Центр письма) ; 

 

 Office of Faculty Professional Development або De

partment of professional excellence (Офіс 

професійного розвитку викладачів або Відділ 

професійної майстерності); 

 

 Court of Honor (Суд доброчесності). 

 



 

 Університети, отримуючи фінансову та організаційну підтримку від 

громади, усвідомлюють свою відповідальність перед нею та спроможність 

прислужитися їй у різний спосіб: безкоштовні консультації, документальний 

супровід та підтримка (наприклад, малого бізнесу, приватних підприємців, 

фермерів) у різних сферах діяльності; організація науково-популярних 

заходів, розрахованих на широкий загал; організація проектів, основною 

метою яких є допомога незахищеним верствам населення.  

 

 Свій зиск від участі у таких заходах та проектах університети вбачають 

не в матеріальних вигодах, а в можливості здобуття практичних навичок 

студентами з одночасною допомогою спілкам та окремим громадянам. 

Суспільна допомога не суперечить, а цілісно довершує освітній та 

науковий напрями діяльності університетів. Поєднання академічності та 

практичності здійснюється американськими ВНЗ абсолютно органічно і 

підсилює значимість університетів як соціальних інституцій. 



  CLON - дослівне копіювання чужої роботи; 

 CTRL-C – тип плагіату, де у письмовому фрагменті міститься значна 

частка тексту з одного джерела без жодних змін; 

 FIND-REPLACE – заміна ключових слів та фраз, а зміст джерела 

залишається незмінним; 

 REMIX – перефрази інших джерел; 

 RECYCLE –  самоплагіат; 

 HYBRID - досконале комбінування в одній роботі цитованих праць та 

скопійованих уривків без посилань; 

 MASHUP – мікс запозичених матеріалів з декількох джерел без 

відповідного цитування; 

 40 ERROR - письмові фрагменти з посиланнями на неіснуючу або 

неточну інформацію. 
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Робота Проекту – сприяння 

академічній доброчесності в Україні 

(SAIUP) впродовж 4 років – 

дозволить охопити ціле покоління 

студентів-бакалаврів, починаючи з їх 

першого року навчання в 

університеті і закінчуючи 

отриманням дипломів. Саме це 

покоління випускників повинно 

стати носієм нових цінностей у 

вищій освіті, в науці та в суспільстві 

загалом. А історія успіху 

університетів-учасників стане 

прикладом для поширення практики 

академічної доброчесності на 

загальнонаціональному рівні. 
                              
https://www.facebook.com/saiuproject 

Проект охопить 10 українських 

університетів з різних регіонів і з різними 

характеристиками. Результатом роботи 

Проекту повинні стати своєрідні «історії 

успіху», які можна використати для 

трансформації системи вищої освіти 

загалом. 
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 Проект SAIUP повинен зіграти одну з визначальних 

ролей в трансформації українського суспільства: 

змінюючи систему вищої освіти, він одночасно 

змінюватиме суспільні цінності, носіями яких стануть 

випускники і студенти університетів. 

 Проект SAIUP покаже важливість та практичну цінність 

академічної доброчесності через широку просвітницьку 

кампанію з залученням студентів, співробітників та 

адміністрації ЗВО та у співпраці з Міністерством освіти і 

науки. 

 







 

 

 

Дякую за увагу! 


