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• І Нормативне 

забезпечення

• ІІ Сутність академічної 

доброчесності

• ІІІ Чому виникають умови 

порушення академічної 

доброчесності

• ІV Як стимулювати 

студентів до самостійної 

роботи та дотримання 

норм академічної 

доброчесності
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ
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(IIEP-UNESCO, 2016; ICAI, 2016)

• Порушення доброчесності руйнує основи академічності і

ставить під загрозу довіру до вищої освіти

• Існує можливість для студентів закінчити навчання, не маючи

необхідних компетентностей

• З точки зору готовності до роботи, студенти, які не здобули або

не продемонстрували свою кваліфікацію, не будуть готові

робити свій внесок у галузь; крім того, вони також можуть

становити небезпеку для інших
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(Denisova-Schmidt, 2018; IIEP-UNESCO, 2016; 

Guerrero-Dib, et al., 2020)

Існує ймовірність, що студенти, які чинили академічні

проступки у школі, можуть брати участь у такій

поведінці протягом своєї кар’єри. 

Дослідження вказують на те, що студенти, які чинили 

академічні проступки, можуть бути більш схильними

діяти з порушеннями в інших місцях та у своїй кар’єрі
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ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”
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Види академічної 
відповідальності педагогічними, 

науково-педагогічними, 
науковими працівниками та 

здобувачами освіти

Дотримання академічної 
доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними, 
науковими працівниками та 

здобувачами освіти

Порушенняя академічної 
доброчесності (академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, 
фальсифікація, списування, 

обман, хабарництво, 
необ’єктивне оцінювання)

Права осіб, стосовно яких 
порушено питання про 
порушення академічної 

доброчесності

ЗАКОН УКРАЇНИ

“ПРО ОСВІТУ”



ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВИЩУ ОСВІТУ”
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ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВИЩУ ОСВІТУ”
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ЛИСТ МОН “ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ У ЗВО”

Міністерство освіти і науки України рекомендує:

• включити у внутрішню систему забезпечення якості процедури 

та заходи для реалізації принципів академічної доброчесності

•розробити відповідну нормативно-правову базу (кодекси, 

положення, правила, пам’ятки тощо) 

Водночас можуть бути створені структурні підрозділи з 

організації і контролю за додержанням принципів 

академічної доброчесності
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

12

• Етичний кодекс університетської спільноти, ухвалений на конференції

трудового колективу Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка Протокол №2 від 27.12.2017 р.

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-the-university-

community.pdf

• Положення про Постійну комісію Вченої ради з питань етики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

http://senate.univ.kiev.ua/?p=1073

• Положенням про систему виявлення та запобігання академічному 

плагіату у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Detection-and-prevention-of-

academic-plagiarism-in-University.pdf

• Порядок вирішення конфліктних ситуацій у Київському

національному університеті імені Тараса Шевченка

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Procedure-for-resolving-conflict-situations-

in-University.pdf

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-the-university-community.pdf
http://senate.univ.kiev.ua/?p=1073
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Detection-and-prevention-of-academic-plagiarism-in-University.pdf
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Procedure-for-resolving-conflict-situations-in-University.pdf


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
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• Положенням про організацію освітнього процесу у Київському

національному університеті імені Тараса Шевченка, зокрема п.9.8 та 

10.7.

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-

process.pdf

• Антикорупційна програма Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, затверджена Наказом ректора від 05.11.2020 р. 

за №708-32

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/preventing-

corruption/antykoruptsiyna_prohrama.pdf

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf


14



15

Серія Інфобюлетенів "Академічна доброчесність" -

Academic Integrity and Quality Initiative (academiq.org.ua)

Infobulletin1. Коротко про головне

Infobulletin2. Плагіат=порушення авторських прав?

Infobulletin3. Як вижити без самоплагіату?

Infobulletin4. Скільки відсотків можна?

Infobulletin5. Студентський плагіат. Частина 1. Хто винен?

Infobulletin6. Студентський плагіат. Частина 2. Що робити?

Infobulletin7. Як підвищити якість оцінювання?

Infobulletin8. Як підтримати чесність дистанційного навчання?

Infobulletin9. Як поліпшити (не) дистанційне навчання?

https://academiq.org.ua/resursy/seriya-infobyuleteniv-akademichna-dobrochesnist/


• Для розуміння сутності академічної доброчесності є важливим

досвід участі Університету в проєкті AcademIQ «Ініціатива

академічної доброчесності та якості освіти», організатором

якого є Американські Ради з міжнародної освіти, МОН України та

НАЗЯВО (2020-2022 р.)

• Зокрема серія тренінгів «Академічна доброчесність у системі

внутрішнього забезпечення якості освіти в університетах» 23

– 27 листопада, 2020 за участі спікерів із університетів США та

Канади

• https://academiq.org.ua/
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ІІ Сутність академічної доброчесності

https://academiq.org.ua/


• НЕ є винятково пов’язаною із плагіатом

проблемою

• НЕ є проблемами поведінки студентів

• НЕ є політикою, договором або процедурою

• НЕ є набором правил, яких слід дотримуватися

Чим НЕ є академічна доброчесність



• відданість основним цінностям, що лежать на

засадах справжнього навчання та визначають те,

чого слід прагнути

• справжнє, достеменне навчання, яке є способом

існування академічної спільноти та певною

поведінкою її учасників

• механізми та інструменти забезпечення якості

вищої освіти

Академічна доброчесність – це:



Академічна 
доброчесність

Чесність

Довіра

Справедливість

Повага

Відповідальність

Мужність

19

Фундаментальні цінності



• Це питання цілей та цінностей університету як

соціального інституту, призначення якого є

розвиток знання та виховання добропорядних

громадян.

• В такому сенсі університет розвиває та

підтверджує наявність знань у студентів, а

суспільство отримує добропорядних громадян та

професіоналів

Академічна доброчесність: розширення 

контексту



• здатність бути критичними і самокритичними.

• здатність генерувати нові ідеї (креативність).

• вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

• здатність приймати обґрунтовані рішення.

• здатність працювати в команді.

• здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

• здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

• здатність діяти соціально відповідально та свідомо та інше

• наказ МОН України від 01 червня 2016 № 600

Що очікує наше суспільство від наших 

випускників?



• Викладачі здійснюють чесні дослідження та чесно навчають
студентів в умовах взаємної довіри та поваги

• студенти чесно та відповідально навчаються і демонструють
здобутті знання та навички

• викладачі чесно і справедливо оцінюють результати навчання
студентів

• Університет засвідчує знання та навички студента та надає
освітню кваліфікацію

• суспільство отримує доброчесних громадян та професіоналів

• На всіх етапах виникають певні спокуси щодо недотримання
зобов’язань, створюються умови для академічної недоброчесної
як з боку студентів, так і з боку викладачів, тому й потрібна
сміливість діяти згідно з зазначеними цінностями

Як реалізується цей суспільний договір 

між  Університетом та суспільством?



• несе ризики невиконання суспільного договору між 

агентами вищої освіти та суспільством

• знецінює ЗВО та саму практику вищої освіти 

• призводить до нівеляції її цілей та її корупції 

• нівелює цінність дипломів, дипломи видаються не 

за навчання, а перебування в університеті

Зниження рівня академічної 

доброчесності



ІІІ Чому виникають умови порушення 

академічної доброчесності



• академічний плагіат

• самоплагіат

• фальсифікація

• списування

• обман

• хабарництво

• необ’єктивне оцінювання

• «Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка» http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-

process.pdf

Порушеннями академічної 

доброчесності є:

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf


• Економічна ситуація в країні

• Розширення технічних можливостей, поява нових

інструментів для обробки інформації

• Розвиток індустрії написання текстів на замовлення

• Масовізація та комерціалізація університетів, курс

винятково на професійну підготовку фахівців для ринку

праці та економічну ефективність

• Фрагментація знання, мінімізація гуманітарного

складника у навчанні

Процеси, що створюють умови для 

недоброчесної поведінки



• Університетські роки для студентів перестають бути переходом до
освіченої та кваліфікованої зрілості, а радше є пролонгацією дитинства

• Студент вимагає ставлення до себе як до клієнта, який завжди правий, а
не як до освіченої особистості, яка прагне бути активним громадянином

• Студенти розглядають навчання як шведський стіл, а викладача як
офіціанта, який має задовольняти їх бажання

• Такий студент вимагає уваги до себе, схвалення, зниження вимог через
свою зайнятість (я же працюю!), що призводить до пихатості, завищеної
самооцінки

• Це породжує ситуації, коли студенти вважають нормою повчати своїх
викладачів, не поважати своїх колег, нехтувати неформальні правила
етики спілкування, тим самим, ображаючи викладачів та інших студентів

• Nichols Tom The death of expertise: the champagne against established knowledge and why it 
matters. Oxford University Press, 2017

Масовізація та комерціалізація 

університетів 



• Самостійність полягає не в тому, що студент має
право обирати те, що йому подобається / не
подобається, відвідувати / не відвідувати зайняття,
тому що цікаво / не цікаво, а викладач з його точки зору
обізнаний / не обізнаний.

• Самостійність полягає в тому, що студент має
обов’язки навчатися, критично мислити та
усвідомлювати, що викладачі мають більший досвід у
дослідженні свого предмету та знають як скеровувати
студента

Освітній процес покликаний 

культивувати самостійність студента, а 

не заохочувати до обслуговування!



• поваги та врахування різноманітності студентів та їх
потреб в гнучких навчальних траєкторіях;

• використання різних способів навчання та різноманітних
педагогічних методів;

• регулярного оцінювання та корегування способів навчання
і педагогічних методів;

• підтримки відчуття автономності у студентів;

• сприяння взаємній повазі у стосунках «студент-
викладач»

• Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі
вищої освіти (ESG). – К.: ТОВ “ЦС”, 2015.

В нашому Університеті  не клієнтоцентроване, а 

студентоцентроване навчання, сутність якого 

зводиться до: 



• пропонувати студентам «полегшені» та
«розважальні» варіанти навчальних дисциплін,
зокрема під час дистанційного навчання

• розширювати «асортименти» курсів, які виглядають
привабливо для студентів, проте методично не є
забезпеченими

• вимагати менше зусиль від студентів у навчанні,
зменшувати обсяги завдань та скорочувати їх
навантаження

• знецінювати оцінки через їх завищення або заниження

Це НЕ означає, що викладачі повинні



ІV Як стимулювати студентів до самостійної 

роботи та дотримання норм академічної 

доброчесності під час онлайн навчання 



• необхідно зосередити увагу на:

• Усвідомлені ваги самостійної роботи в навчанні всіма

учасниками освітнього процесу

• Дизайні курсу – (ре-)розробці навчальної дисципліни

• Розвитку культури занять, зокрема артикуляції і

культивуванню доброчесності та реагуванню на обман

• Вдосконаленні системи оцінювання

Щоб мотивувати студентів на автентичне / 

справжнє навчання



• «Бракує розуміння від викладачів, що в сучасному світі не всі
мають можливість ТІЛЬКИ вчиться, деякі ще працюють і
розвиваються в інших напрямках. Коли викладач говорить
"вибирай університет або робота", хочеться культурно
попросити його оплачувати твоє життя за поставлену оцінку
5»

• «Майже кожен викладач задає самостійні роботи у вигляді
виконання та презентації проєктів. При цьому викладачі не
знають, що уже наявна достатня кількість роботи з інших
предметів. Тобто, викладачі не знають хто і який вид роботи
задає групі, від цього навантажуючи роботою (окрім семінарів
та лекцій)»

• Порада від студентів: «Зменшення обсягів самостійних робіт»

Вага самостійної роботи в навчанні: опитування 

студентів 



• «Обсяг часу, відведений для самостійної роботи
студента… становить(для денної форми навчання,
у відсотках до загального обсягу навчального часу
дисципліни):

• За освітнім ступенем бакалавра – від 50 до 67%

• За освітнім ступенем магістра – від 67 до 75%

• За освітньо-науковим ступенем доктора філософії
– від 75 до 85%»

«Положення про організацію освітнього процесу 

у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка», п. 4.4. Самостійна робота 



• Зв’язок з інтересами та потребами студентів

• Активність студентів в навчальному процесі через
використання різних засобів онлайн-навчання та
комунікації

• Створення таких завдань, які не можна списати

• Індивідуалізовані завдання

• Чіткі інструкції для виконання завдань

• Чіткі критерії оцінювання

Дизайн навчального курсу  



• Навчальна дисципліна «Професійна та корпоративна
етика» для магістрів ОНП Політологія: аналіз етичних
кодексів політичних діячів; написання есе за художнім
фільмом

• Навчальна дисципліна «Етика» для бакалаврів ОПП
«Філософія»: дидактична гра «Філософи: наука
виживання»

• Навчальна дисципліна «Менеджмент та маркетинг в
музейній справі» для магістрів ОНП «Музеєзнавство,
пам’яткознавство»: «Бізнес план музейного закладу»
(Бізнес-модельCanvas)

• Навчальна дисципліна «Менеджмент СКД» для бакалаврів
ОПП «Культурологія»: колективні проекти

Позитивний досвід онлайн-навчання: кейси



• Викладач постає фігурою, яка задає зразок для

наслідування.

• Якщо викладач чесно готується до занять, надає зразки

своїх досліджень студентам в навчальних цілях, дає

оригінальні завдання, що стимулюють до самостійності,

оскільки немає звідки списати, він вже тим самим задає

певні параметри доброчесності.

• Перед виконанням самостійних робіт необхідно

пояснювати вимоги щодо їх оформлення, зокрема

посилання на дослідження, цитування тощо

Артикуляція і культивування доброчесності та 

реагування на обман



• Низька ефективність самостійної роботи

• Неефективне управління часом

• Відчувають зовнішній тиск з боку батьків, суспільства

щодо орієнтації на успіх

• Не цінують навчання

Чому студенти обманюють та виконують роботи 

недоброчесно?



• Люди загалом та студенти зокрема потребують

допомоги у визначені того, як правильно вчиняти

• Щоб запобігти втрати “етичної чутливості” та

розвитку “моральної сліпоти”

• Студенти повинні бачити, що обман має наслідки

• Реагування на недоброчесну поведінку змінює

культуру якості вищої освіти

Чому важливо реагувати на обман та 

недоброчесну поведінку?



• Покарання не буде таким дієвим, як бесіда з

студентом на цю тему.

• Кейс з обманом студентки, що вивчала дисципліну

«Професійна та корпоративна етика»

Ситуації з обманом як елемент навчання 

студентів



• Просимо вас розповсюдити посилання на

опитування серед всіх викладачів та здобувачів

освіти ваших факультетів/інститутів.

• Анкета для студентів

https://www.research.net/r/TarasShevchenkoNational

KyivS

• Анкета для викладачів

https://www.research.net/r/TarasShevchenkoNational

KyivF

Проєкт AcademIQ «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти»

https://www.research.net/r/TarasShevchenkoNationalKyivS
https://www.research.net/r/TarasShevchenkoNationalKyivF


Дякуємо за увагу!
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