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РОЗДІЛ 1 

 АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА. АКАДЕМІЧНА КОМУНІКАЦІЯ  

 

                                             Омельчук С. А. 

доктор педагогічних наук, доцент,  

перший проректор, професор 

кафедри слов’янської філології та 

світової літератури 

ім. проф. О. Мішукова, 

Херсонський державний університет 
 

МОДЕЛЬ ДОБРОЧЕСНОГО АКАДЕМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА  

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 7 КРОКІВ ВІД МЕТИ ДО РЕЗУЛЬТАТУ 

 

Дотримання принципів академічної доброчесності належить до однієї з 

основних цінностей корпоративної культури університетської спільноти будь-

якого закладу вищої освіти. Правове підґрунтя створення доброчесного 

академічного середовища в університетах становить Закон України «Про 

освіту», у ст. 42 якого, по-перше, визначено сутність поняття «академічна 

доброчесність»; по-друге, схарактеризовано особливості дотримання 

академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими 

працівниками та здобувачами освіти; по-третє, сформульовано види порушень 

академічної доброчесності й види академічної відповідальності за порушення 

академічної доброчесності [2].  

Водночас повною мірою міг би визначити основні засади забезпечення 

академічної доброчесності в царинах освіти й науки Закон України «Про 

академічну доброчесність», проєкт якого розміщено на офіційному вебсайті 

Національного агентства із забезпечення якості освіти в розділі «Академічна 

доброчесність» (https://naqa.gov.ua/).  Проєкт цього закону ґрунтується на таких 

загальноприйнятих світовою спільнотою стандартах і принципах: 1) чесності та 

порядності; 2) об’єктивності; 3) професіоналізму; 4) взаємної поваги й довіри; 

5) нульової толерантності до будь-яких проявів порушення академічної 

https://naqa.gov.ua/
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доброчесності; 6) відповідальності; 7) прозорості та публічності; 8) законності; 

9) справедливості; 10) академічної свободи; 11) здорового глузду [1]. Без 

сумніву, ці одинадцять принципів і визначають основні орієнтири в побудові 

доброчесного академічного середовища в сучасному закладі вищої освіти.  

Окрім законодавчого забезпечення, визначають пріоритетні вектори 

вітчизняних університетів у дотриманні принципів академічної доброчесності й 

методичні рекомендації, оприлюднені на офіційному вебсайті Міністерства 

освіти і науки України, зокрема: «Методичні рекомендації для закладів вищої 

освіти з підтримки принципів академічної доброчесності» [3], «Розширений 

глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України 

«Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)» [5], «Деякі рекомендації щодо 

впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах» [6]. 

На прикладі Херсонського державного університету, який  сповідує ідеали 

відкритості, прозорості й академічної доброчесності для всіх членів 

університетської спільноти, продемонструємо конкретні кроки успішного 

формування доброчесного академічного середовища в закладі вищої освіти. 

Зокрема, за останні п’ять років університет пройшов шлях від розуміння й 

усвідомлення сутності поняття «академічна доброчесність», розроблення 

необхідного нормативного забезпечення до створення доброчесного 

академічного середовища, модель якого представлено на рис. 1.  

Крок 1. Підґрунтя для забезпечення самого процесу дотримання 

принципів академічної доброчесності в університеті становить створення 

нормативного й інформаційного інструментарію, що регламентує етичні норми 

академічних взаємовідносин усіма учасниками освітнього процесу. Насамперед 

це Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу, 

Положення про комісію з питань академічної доброчесності, Положення про 

групу сприяння академічній доброчесності, кодекси академічної доброчесності 

здобувача вищої освіти й науково-педагогічного працівника університету, 
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Порядок виявлення й запобігання академічному плагіату в науково-дослідній та 

навчальній діяльності здобувачів вищої освіти.  

 

 

 

Нормативний компонент 

Наявність нормативного й інформаційного інструментарію, що 

регламентує дотримання академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин в університеті 

положення 

правила 

порядки 

кодекси  

 
Освітній компонент 

Навчальна дисципліна обов’язкового 

блоку ОК «Академічна доброчесність» 

для здобувачів ВО І рівня 2 курсу 

Наявність окремих модулів з академічної 

доброчесності в освітніх компонентах 

для здобувачів ВО всіх рівнів  
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Стажування НПП за програмами підвищення кваліфікації 

«Етика та академічна доброчесність в 

освіті й науці» 

«Інформаційна грамотність, робота з 

бібіліографічними менеджерами та 

онлайн-сервісами пошуку плагіату» 

Направлення на міжнародне стажування з питань академічної доброчесності 

Участь ХДУ в міжнародному проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та 

якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative) 02.07.2020 – 30.06.2022 

Просвітницький компонент 

У межах «Університетської школи професійного розвитку» проведення семінарів, 

вебінарів, консультацій з експертування кваліфікаційних робіт здобувачів ВО 

Функціювання 

загальноуніверситетської і 

факультетських груп сприяння 

академічній доброчесності  

 

Проведення 

Тижня (декади) 

академічної 

доброчесності   

Компонент контролю й моніторингу 
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комісій з питань 

академічної 

доброчесності  
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здобувачів ВО всіх 

рівнів з 
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доброчесності 

Перевірка на 

наявність  

текстових збігів 
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UNICHECK, 
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публічні консультації 

презентації колажів, відеороликів  

розроблення пам’яток 

 

дисертацій 

монографій 

статей до зб.н.пр. 

навчальних видань 

кваліфікаційних робіт 

курсових робіт 
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Рис. 1. Модель доброчесного академічного середовища 

Херсонського державного університету 

До того ж дотримання принципів академічної доброчесності всіма 

членами університетської спільноти регламентовано й у Декларації 

корпоративної культури Херсонського державного університету як одному з 

основних документів закладу, а також є обов’язковим елементом контрактів і 

посадових інструкцій науково-педагогічних працівників, угод про навчання для 

здобувачів вищої освіти.   

Водночас розроблення самих положень, порядків, інструкцій, кодексів 

тощо не повинно стати самоціллю. Усі ці документи мають бути дієвими.  

Крок 2. Формування ціннісних орієнтирів академічної доброчесності в 

здобувачів вищої освіти всіх рівнів. Цей процес має бути неперервним. 

Зокрема, у Херсонському державному університеті до переліку обов’язкових 

освітніх компонент для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня 2 курсу 

введено однокредитну навчальну дисципліну «Академічна доброчесність», 

предметом якої є фундаментальні цінності академічної доброчесності, 

академічна культура, етичні і правові норми, види порушень, внутрішні 

нормативні документи та інструменти запобігання проявам академічної 

нечесності в університеті тощо. Практичне спрямування курсу мотивує 

здобувачів вищої освіти до доброчесної поведінки й озброює необхідними для 

цього компетентностями. Окрім дисципліни «Академічна доброчесність», 

окремі модулі з академічної доброчесності наявні в інших освітніх компонентах 

/ навчальних дисциплінах для здобувачів вищої освіти всіх рівнів.  

Особливу роль у закладанні основ академічного письма відіграє процес 

підготовки курсових робіт (проєктів) і кваліфікаційних робіт, під час якого у 

здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) і ІІ (магістерського) рівнів 

формуються насамперед навички добросовісної й коректної роботи з 

різноманітними джерелами інформації. 
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Крок 3. Дієвим інструментом набуття компетентностей із дотримання 

принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин є 

системне навчання науково-педагогічних працівників університету в межах 

програм підвищення кваліфікації. У Херсонському державному університеті вже 

другий рік поспіль результативно функціює «Університетська школа 

професійного розвитку», що на неперервній основі пропонує низку актуальних і 

корисних навчальних курсів, семінарів, тренінгів, спрямованих на формування й 

підвищення як власне професійних, так і загальних компетентностей, особистих 

якостей викладача, необхідних для якісного виконання професійних функцій.    

Зокрема, за розробленими програмами «Етика та академічна доброчесність в 

освіті й науці» й «Інформаційна грамотність, робота з бібіліографічними 

менеджерами та онлайн-сервісами пошуку плагіату» в межах «Університетської 

школи професійного розвитку» підвищили кваліфікацію майже 60 науково-

педагогічних працівників.  

Також під час проходження підвищення кваліфікації в індивідуальних 

планах науково-педагогічних працівників з-поміж шести обов’язкових кредитів 

окремим модулем (переважно один кредит) передбачено опанування 

принципів і засад академічної доброчесності, відповідного інструментарію 

тощо.  

До того ж досить поширеною серед викладачів університету стала 

практика міжнародного стажування з питань академічної доброчесності в 

європейських університетах.  

Крок 4. Участь закладу вищої освіти в різноманітних міжнародних проєктах 

і грантах, що дасть змогу на інституційному рівні розширити можливості щодо 

планування й організації університетської системи забезпечення академічної 

доброчесності, мотивації всіх учасників університетської спільноти до 

доброчесної поведінки, контролю за підвищенням внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти. З огляду на зазначене Херсонський державний 

університет разом з іншими 60 закладами вищої освіти України є учасником 
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міжнародного Проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» 

(Academic Integrity and Quality Initiative), місія якого полягає у формуванні нової 

академічної культури, що базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, 

реальному навчанні, справжній науковій роботі (https://saiup.org.ua/pro-

proekt/). 

Крок 5. Популяризація основних принципів академічної доброчесності, 

упровадження їх в освітньо-наукову діяльність університету. Одним із дієвих 

інструментів такої діяльності є проведення тижнів (декад) академічної 

доброчесності, що передбачають як загальноуніверситетські, так і факультетські 

заходи, зокрема: різнотематичні вебінари «Відкритий доступ та академічна 

доброчесність: ресурси Наукової бібліотеки ХДУ», «Досвід здобувачів-експертів 

НАЗЯВО щодо процедур забезпечення академічної доброчесності», «Що 

показує звіт про перевірку на плагіат?», «Як Unicheck створює академічно 

доброчесне середовище у закладі освіти?»; тренінг-курс «Технологічні та 

процедурні інструменти виявлення академічного плагіату у наукових роботах», 

публічні консультації «Як перевірити курсову і кваліфікаційну роботу на 

плагіат?», презентація колажів і відеороликів «Академічна доброчесність для 

мене – це …». 

Важливу роль у просвітницькій діяльності відіграє загальноуніверситетська 

група сприяння академічній доброчесності, що делегує частину своїх 

повноважень факультетським групам (рис. 2).  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні напрями діяльності груп сприяння  
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Крок 6. Обов’язкове застосування інструментів контролю й моніторингу за 

дотриманням принципів академічної доброчесності всіма учасниками 

університетської спільноти.  

1. Перевірка наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і курсових 

робіт на унікальність за допомогою онлайнових сервісів Unicheck і Plagiat.pl. 

2. Змістова експертиза наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і 

курсових робіт. 

3. Проведення онлайнового тестування здобувачів вищої освіти всіх рівнів 

з академічної доброчесності. Зазначимо, що розроблені тестові завдання 

виконують роль не лише  ефективного педагогічного засобу діагностики 

набутих у здобувачів вищої освіти компетентностей з академічної 

доброчесності, а й є дієвим інструментом підвищення уваги до дотримання 

норм академічної етики і доброчесності в процесі освітньої й наукової 

діяльності [4]. 

4. Системне опитування й анкетування всіх учасників університетської 

спільноти з метою поліпшення інфраструктури забезпечення академічної 

доброчесності та якості освіти в закладі. 

5. Діяльність комісії з питань академічної доброчесності, наділеної правом 

виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності 

учасників освітнього процесу університету й ухвалювати рішення про вид 

відповідальності. Зокрема, за результатами засідань комісії у 2020 році 

11 кваліфікаційних робіт І (бакалаврського) і 37 кваліфікаційних робіт 

ІІ (магістерського) рівня вищої освіти, які не подано на технічну перевірку 

системою Unicheck та які мають низький або незадовільний рівень унікальності, 

не допущено до захисту. Деяким здобувачам рекомендовано на наступний рік 

доопрацювати кваліфікаційну роботу й подати до захисту, а деяким – 

підготувати й захистити кваліфікаційну роботу з іншої теми. Також комісія 

розглядає й факти академічної недоброчесності викладачів університету, 

зокрема виявлення академічного плагіату, самоплагіту, використання 
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матеріалів раніше опублікованої роботи без зазначення автора та джерел 

запозичень та ін. 

Крок 7. Ефективне управління процесом дотримання академічної 

доброчесності на інституційному рівні першим проректором та на локальному 

рівні деканами факультетами (помічниками деканів із забезпечення якості 

освіти), головами учених рад факультетів, головними редакторами наукових 

фахових видань, головами спеціалізованих учених рад, керівниками науково-

дослідних робіт, головами організаційних комітетів наукових заходів тощо.  
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