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• Фундаментальні цінності академічної 

доброчесності.

• Основні чинники, які визначають мотивацію 

студентів до академічного шахрайства шляхом 

списування.

• Про проект сприяння академічній доброчесності 

в Україні (Strengthening Academic Integrity in

Ukraine Project – SAIUP)



Усе частіше в освітянській 
спільноті доводиться чути 

термін «academic integrity» або ж 
«академічна доброчесність». 

Як відомо, в перекладі з латині прикметник integer означає “довершений, 
повний, цілісний”, а іменник integrity – відповідно, “довершеність, повнота, 
цілісність” психологічного стану людини, який відзначається її внутрішньою 
гармонією, стійкістю і послідовністю морального образу (Killinger 2010). У 
поєднанні зі сполучним прикметником academic, як ознаку належності того чи 
іншого суб’єкта чи предмету до школи чи університету, процесів навчання та 
мислення, отримуємо категорію академічної доброчесності (academic integrity). 
Міжнародний центр академічної доброчесності при Ратлендському інституті 
етики, Університет Клемсон в Південній Кароліні, розробив документ 
"Фундаментальні цінності академічної доброчесності" (Fishman 2012). За цим 
підходом, 

Академічна доброчесність – це відданість академічної спільноти, навіть 
перед лицем труднощів, шести фундаментальним цінностям: чесності, 
довірі, справедливості, повазі, відповідальності й мужності



Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень.(Закон України про освіту (стаття  42)).

Академічна 
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Справед
ливість
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Довіра

Мужність 
(підзвіт-

ність)



Чесність Академічні спільноти доброчесності просувають пошук істини й знання через 

інтелектуальну та особисту чесність у процесі навчання, викладання, наукових 

досліджень і надання сервісів по дорученню адміністрації

Довіра Академічні спільноти доброчесності стимулюють і покладаються на клімат взаємної 

довіри. Клімат довіри заохочує і підтримує вільний обмін ідеями, який у свою чергу 

дає можливість науковим пошукам реалізуватися найповнішою мірою

Справед-

ливість

Академічні спільноти доброчесності встановлюють чіткі й прозорі очікування, 

стандарти й практики для підтримання справедливості у стосунках між студентами, 

викладачами та адміністративним персоналом

Повага Академічні спільноти доброчесності цінують інтерактивну, кооперативну та 

партисипативну природу навчання і пізнання. Вони шанують та вважають за належне 

розмаїття думок та ідей

Відпові-

дальність

Академічні спільноти доброчесності покладаються на принципи особистої 

відповідальності, що підсилюється готовністю окремих осіб і груп подавати приклад 

відповідальної поведінки. Підтримують взаємно узгоджені стандарти, а також 

вживають належних заходів у випадку їхнього недотримання

Мужність Для розбудови й підтримання академічних спільнот доброчесності потрібно більше, 

ніж просто вірити в фундаментальні цінності. Трансформація цінностей від розмов 

про них до відповідних дій, їхнє відстоювання в умовах тиску і труднощів потребує 

рішучості, цілеспрямованості і мужності

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ



У Бухаресті у вересні 2004 року відбулась Міжнародна конференції з 
проблематики академічної доброчесності . 

Вагомим результатом конференції стало прийняття Бухарестської 
Декларації з етичних цінностей та принципів вищої освіти в Європейському 
регіоні.

Прагнучи максимально конкретно розкрити сутність поняття академічної 
доброчесності (аcademic integrity) учасники конференції віднесли до її 
ключових вартостей чесність (honesty), довіру (trust), справедливість 
(fairness), повагу (respect), відповідальність (responsibility) та підзвітність 
(accountability). Вважаємо за цілком виправдане навести визначення цих 
основних вартостей за текстом Декларації:
• “ … 2.3. Виховання чесності слід починати з себе, а вже потім добиватися її 

поширення серед всіх членів академічної спільноти, не допускаючи ніяких форм 
обману, брехні, шахрайства, крадіжки або інших форм нечесної поведінки, які 
негативно впливають на якість отриманих академічних ступенів. 15 Академічна 
доброчесність: глобальний контекст та національна потреба 

• 2.4. Довіра, яку взаємно поділяють всі члени академічної спільноти є основою для 
клімату роботи, який сприяє вільному обміну ідеями, творчості та індивідуальному 
розвитку.

• 2.5. Забезпечення справедливості у викладанні, оцінці освітніх досягнень студентів, 
наукових дослідженнях, кар’єрному просуванні персоналу, отриманні будь-яких 
нагород, відзнак, ступенів, повинно ґрунтуватися на законних, прозорих, 
справедливих, передбачуваних, послідовних і об’єктивних критеріях.

• 2.6. Вільний обмін ідеями і свобода висловлювань базуються на взаємній повазі, яку 
поділяють всі члени академічної спільноти, незалежно від їх положення в освітній та 
науковій ієрархії. Без такого обміну рівень академічної та наукової творчості падає.

• 2.7. Відповідальність повинні нести всі члени академічної спільноти, що дозволить 
забезпечити підзвітність, вільне вираження поглядів, супротив неправомірним діям…”



У грудні 2012 року Міжнародною Асоціацією 

університетів та Magna Charta Observatory було 

схвалено Керівництво для інституційних Кодексів 

етики в галузі вищої освіти 

1. Академічна чесність і етична поведінка при дослідженнях;

2. Рівність, справедливість та відсутність дискримінації;

3. Підзвітність, прозорість і незалежність;

4. Критичний аналіз та повага до аргументованих думок;

5. Відповідальність за використання активів, ресурсів і 

навколишнього середовища;

6. Вільне та відкрите поширення знань та інформації;

7. Солідарність за чесне поводження з міжнародними партнерами.



У 2014 році було розпочато «Створення Пан-Європейської платформи

з питань етики, прозорості та чесності в галузі освіти (ETINED)». 

Проекти нормативних документів були схвалені під час підготовки до 
Сьомого Пражського Форуму “На шляху до Пан-європейської платформи з 
питань етики, прозорості та чесності в освіті”, який пройшов 1 – 2 жовтня 2015 
року. Результатом стало формування зазначеної платформи, яка буде 
складатися з мережі фахівців з 50 держав, які є учасниками Європейської 
культурної конвенції Ради Європи. Ці фахівці будуть співпрацювати з іншими 
міжнародними організаціями та установами, що діють в сфері протидії 
корупції в освіті. 
Недавнє дослідження Transparency International, яке оцінювало громадське 
сприйняття корупції в освіті, засвідчило широкий спектр її розповсюдження в 
різних країнах — від 6 –7% до 70 –72% — та показало, що жодна країна не 
позбавлена цього явища, а в середньому в Європейському регіоні її рівень 
становить близько 34%. 
Як підкреслила Сніжана Самарджич-Маркович, Генеральний директор з 
питань демократії Ради Європи на відкритті 7-го Празького форуму: 
“Корупція в освіті спотворює і руйнує фундаментальні цінності наших 
демократій… Якщо ми не будемо боротися з корупцією в сфері освіти, ми 
станемо навчати дітей, що ті, хто отримує більше, є тими, хто знає, як можна 
порушувати правила і стандарти наших суспільств.”



Академічній доброчесності в сучасному дискурсі на цю проблематику

протиставляється категорія академічної нечесності (academic misconduct, dishonesty),

основні прояви якої знаходимо у таких видах діяльності:

- фабрикація даних (fabrication) – передбачає штучне створення вигаданих даних

чи фактів на підтримку положень, які пропонуються автором у науковій праці;

- фальсифікація даних (falsification) – полягає у свідомій зміні чи модифікації вже

наявних даних для підтвердження тих чи інших наукових висновків дослідника;

- хабарництво в академічній сфері (bribery) – незаконне вимагання від певної

особи матеріальних чи грошових цінностей в обмін на академічну вигоду (наприклад,

хабар за іспит чи письмову роботу);

- академічний саботаж (sabotage) – вчинення дослідником таких дій, які дають

йому можливість отримати нелегітимну академічну вигоду, чи зменшити таку для інших

членів академічної групи чи спільноти (наприклад, шляхом затягування процесу

рецензування роботи автора для використання результатів у власних цілях, знищення

певних даних відносно інших дослідників-конкурентів);



- професорська нечесність (professorial misconduct) – зловживання окремими

представниками професорсько-викладацького складу своїми службовими обов’язками

з метою примусу і тиску на колег чи студентів (Siaputra & Santosa 2016);

- академічне шахрайство (cheating) – така поведінка студентів, коли в ході

виконання навчальних завдань вони використовують в корисливих цілях недозволені

матеріали, інформацію чи інші допоміжні засоби (Pavela 1978); найпоширенішою

формою академічного шахрайства є списування, зокрема за посередництвом

шпаргалок, через заглядання у роботу сусіда під час іспиту, колективну співпрацю

між студентами заради отримання спільної для всіх вигоди, вчинення дій,

направлених на попереднє та незаконне ознайомлення зі змістом екзаменаційних

білетів тощо (Klein et al. 2007);

- плагіат (plagiarism) – академічна поведінка, яка характеризується такими

п’ятьма кумулятивними ознаками (Fishman 2009, с. 5): “коли певна особа (1)

використовує слова, ідеї чи результати праці, (2) що належать іншому визначеному

джерелу чи людині (3) без вказування посилання на джерело, з якого вона була

запозичена (4) у ситуації, в якій правомірно очікується вказування авторства

оригіналу (5) з метою отримати певну користь, пошану, вигоду, які не обов’язково

мають бути грошового характеру.



Поняття академічної 
доброчесності 

АКАДЕМІЧНА 
ДОБРОЧЕСНІСТЬ

антикорупційні 
заходи

етичні норми 
академічного 
середовища високий рівень 

внутрішньої 
культури та 
свідомості

повага до 
наукового 

дослідження

боротьба з 
плагіатом

кодекс честі 
навчального 

закладу





Проблема академічної 
доброчесності включає в 

себе: 

• боротьбу з плагіатом,

• протидію корупції,

• розроблення кодексу честі навчального закладу. 





























































Проект сприяння академічній доброчесності в 
Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine
Project – SAIUP) – ініціатива, спрямована на системні 
зміни в українській вищій освіті: підвищення 
якості, створення умов для реалізації найбільш 
обдарованих студентів, покращення іміджу українських 
університетів.
Проект розрахований на 4 роки – це дозволить охопити 
ціле покоління студентів-бакалаврів, починаючи з їх 
першого року навчання в університеті і закінчуючи 
отриманням дипломів бакалавра. Саме це покоління 
випускників повинно стати носієм нових цінностей у 
вищій освіті, в науці та в суспільстві загалом.
Проект матиме чотири основні напрямки діяльності: 
просвітницька кампанія, практичний навчальний курс в 
університетах, поширення міжнародних практик в 
українських університетах, робота над нормативною 
базою і регулятивними механізмами.



Проект Сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP project) 
розпочали Американські ради з міжнародної освіти за участі Міністерства освіти 
і науки України та за підтримки Посольства США. 
Проект охопив 10 українських університетів – із різних регіонів і з різними 
характеристиками. 
Університети-учасники:
1. Донецький національний університет у Вінниці
2. Запорізький національний університет
3. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
4. Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
5. Луцький національний технічний університет
6. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
7. Сумський державний університет
8. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
9. Тернопільський національний економічний університет
10. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна



Місія Проекту
Системні зміни у вищій освіті України, від яких виграють всі учасники 
академічного процесу – студенти, викладачі, університети.
Формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, 
чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі.

Просвітницька кампанія

Просвітницька кампанія передбачає роботу з поширення інформації 
про систему академічної доброчесності, її структуру, основні принципи 
та практику застосування.

Термін «Академічна доброчесність» є відносно новим для української 
вищої освіти, з одного боку він означає зрозумілі і загально відомі речі, 
але водночас немає системного уявлення про академічну доброчесність 
та сталого терміну, який би її позначав.

Метою просвітницької кампанії є впровадження терміну «Академічна 
доброчесність», пояснення її важливості для розвитку освіти і суспільства 
всім учасникам академічного процесу – студентам, батькам, викладачам 
та адміністраціям університетів, створення широкої суспільної 
підтримки.



Впровадження міжнародних практик

Академічна доброчесність є усталеним терміном і невід’ємною 
складовою якості вищої освіти в усьому світі. Впровадження академічної 
доброчесності сприятиме підвищенню якості і 
конкурентоспроможності українських ВНЗ та допоможе їм стати 
повноцінними учасниками глобальних освітніх процесів.

Проект передбачає міжнародний обмін досвідом із залученням кращих 
фахівців та міжнародних практик. Партнером Проекту є Університет 
Ферфілд (Fairfield University) зі Штату Конектикут, США, представники 
якого поділяться навчальними практиками і напрацюваннями в сфері 
забезпечення якості освіти. Студенти, викладачі та адміністрація 
українських ВНЗ матимуть змогу ознайомитися з академічною 
доброчесністю як складовою освітнього процесу за кордоном та 
поширити цей досвід в своїх навчальних закладах.

Інтернаціоналізація є важливим етапом реформування української 
вищої освіти. Проект допоможе українським університетам бути 
успішними на цьому етапі.



Нові правила гри для українських ВНЗ

Академічна доброчесність – це, насамперед, культура з 
усталеними нормами, яка вимагає чітких правил гри та 
механізмів їх дотримання. Даний компонент спрямований на 
формування нових правил на рівні державної політики в сфері 
освіти та всередині самих університетів через розробку 
відповідного законодавства та університетських «Кодексів честі».

«Кодекс честі» університету – документ, який розробляється 
всередині вищого навчального закладу, містить загальні 
положення щодо дотримання принципів академічної 
доброчесності, перелік можливих порушень та перелік санкцій. 
Існування кодексів честі в університетах є поширеною світовою 
практикою. Проект надаватиме консультаційну підтримку 
українським ВНЗ у створенні власних кодексів честі.


