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З початком євроінтеграції Україна стала на шлях змін у сфері освіти, у

забезпечені підготовки здобувачів освіти різних рівнів, у діяльності педагогів,

науковців.  У  свою  чергу,  «освіта  може  бути  ефективною  і

конкурентоспроможною лише за умови широкої взаємодії та співробітництва із

європейськими  інституціями»  [7,  с.  233].  Світові  стандарти  з  необхідністю

втілюються  в  наукове  життя  українців  та  закріплюються  у  правовому  полі

української освітньої системи через Закони України «Про освіту», «Про вищу

освіту»  та  «Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність»  тощо.  Одним  із

найактуальніших  пріоритетів  європейської  та  світової  освітньо-наукової

політики є академічна доброчесність (academic integrity). Як зазначають вчені:

«У  сучасному  розвиненому  суспільстві  дотримання  кодексу  академічної

доброчесності  –  це  імідж  і  репутація  навчального  закладу.  Тільки  за  умови

дотримання  академічної  доброчесності  можлива  передача  знань,  культури  і,

разом  з  тим,  на  цьому  фундаменті  продукуються  нові  ідеї,  створюються

інновації» [2, с. 160].

В українському освітньому середовищі закріплення інституту академічної

доброчесності  відбулося  у  2009  році,  коли  за  ініціативою  Фонду  сприяння

розвитку  демократії  Посольства  США  об’єднанням  громадських  організацій

було  проведено  низку  заходів,  присвячених  підтримці  та  впровадженню

Кодексу  честі  у  ВНЗ  України.  Але  на  той  час  у  вузах  України  принципи



академічної  доброчесності  або сприймалися як щось модне (говорять,  але не

розуміють суті), абстрактне (говорять, але не застосовують на практиці), або їх

використання зводилося лиш до правил роботи з інформацією та як підстава

заборонити  студентам  і  викладачам  безконтрольно  і  безвідповідально

використовувати чужі думки. Вчені  зазначають,  що таке  розуміння проблеми

занадто вузьке, оскільки суть її вирішення лежить, насамперед, у світоглядно-

ціннісній площині та передбачає не лише окреслення, фіксацію, але й свідоме

та  вільне  прийняття  принципів  доброчесності  усіма  членами  академічної

спільноти [2, с. 19]. 

Ситуація змінилася у 2016 році, коли в Україні стартував Проект сприяння

академічній доброчесності (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project –

SAIUP), до якого долучилися, спільно з Міністерством освіти і науки України

за підтримки  Посольства Сполучених Штатів, 10 українських ВНЗ, які мають

різну географію, різняться за кількістю студентів чи спеціалізацією. [6]. Проект

має на меті якісні зміни ціннісних підходів та орієнтирів у вищій освіті. Мета

реалізується  через  чотири  основні  напрямки  діяльності:  просвітницька

кампанія,  практичний  навчальний  курс  в  університетах,  поширення

міжнародних  практик  в  українських  університетах,  робота  над  нормативною

базою і регулятивними механізмами [6]. Останній компонент спрямований на

формування  нових  правил  на  рівні  державної  політики  в  сфері  освіти  та

всередині самих університетів через розробку відповідного законодавства. 

Зміни в нормативно-правовій сфері  відбулися  вже у вересні  2017 року,

коли  Верховна Рада України прийняла новий Закон України «Про освіту», де

закріпила ключові положення про академічну доброчесність, основні правила її

дотримання та міру відповідальності за її порушення. Так, у законі утверджено,

що  «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»  [5].  Основними  правилами  дотримання  академічної



доброчесності  закон  визначає  посилання  на  джерела  інформації  у  разі

використання даних, тверджень, відомостей; дотримання норм Закону України

«Про авторське  право  і  суміжні  права»;  надання  достовірної  інформації  про

методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну

педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; контроль за дотриманням

академічної  доброчесності  здобувачами  освіти;  об’єктивне  оцінювання

результатів навчання [5].

У  системі  вищої  освіти  академічна  доброчесність  стосується  не  лише

якості  освіти  ‒ вона напряму впливає на те,  яких громадян виховує система

вищої освіти в країні, які цінності закладаються під час навчання в університеті

та яким є «секрет  успіху» в суспільстві [2, с. 12]. Тому аксіологічна та етична

орієнтація університету має бути відображена у його місії, стратегії розвитку,

дієвих  механізмах  та  процедурах.  Дотримання  принципів  академічної

доброчесності  сприятиме  конкурентоспроможності  вітчизняної  класичної

освіти та загальноуніверситетських стандартів в світовому освітньо-науковому

просторі  в  умовах  зростаючого  запиту  на  практичну  орієнтованість  освітніх

програм,  розвитку  інформаційних  та  комунікаційних  технологій,

глобалізаційних процесів в сучасному суспільстві [1, с. 20].

І.  Дегтярьова радить говорити про академічну доброчесність  сучасного

освітньо-наукового простору у чотирьох вимірах:

- індивідуальному – на рівні конкретного студента, викладача, науковця,

керівника,  коли  у  центрі  уваги  персональна  та  професійна  етика  окремої

людини та її  власні  ціннісні  орієнтири,  слідування моральним принципам та

кодексу професійної етики, турбота про репутацію та повагу в академічному

середовищі;

- інституційному – толерування/нетолерування таких явищ на рівні

окремого вищого навчального закладу або наукової установи, створення певних

нормативних  передумов  для  культивування  академічної  доброчесності  на

інституційному  рівні,  впровадження  цих  принципів  у  процес  навчання,

оцінювання й рейтингування академічного персоналу, у кадрову політику;



- системному – утвердження принципів академічної доброчесності на

рівні  усієї  системи  вищої  освіти  і  науки,  зокрема  шляхом  легітимізації

відповідних позицій у нормативно-правових актах, що становлять законодавчу

базу для її функціонування;

- колегіальному – на рівні академічного середовища у широкому його

розумінні як формального/неформального об'єднання учасників навчальної та

наукової  діяльності  (студентів,  аспірантів,  дослідників,  викладачів,

адміністраторів і т. п.) [3, с.199].

При цьому у сфері персональних відносин перебувають індивідуальний та

колегіальний рівні, а у сфері адміністративного регулювання – інституційний та

системний рівні. 

Вкрай  важливим  є  усвідомлення  потенційних  внутрішніх  та  зовнішніх

чинники,  які  зумовлюють  академічну  нечесність,  що  дасть  можливість

розробити  та  імплементувати  ефективну  політику  забезпечення  академічної

доброчесності як національного рівня, так і локального масштабу. Для цього, за

переконанням І. Єгорченко, потрібно забезпечити належні ресурси та привести

у відповідність вимоги до учасників освітнього процесу;  здійснити навчання

«академічній  доброчесності»  (академічному  письму,  правилам  цитування,  та

основам міжнародних стандартів); застосовувати контроль корупційних ризиків

та  виключення конфлікту  інтересів;  дослідити  та  зняти  зовнішні  стимули та

фактори примусу до академічної недоброчесності [4]. 

Отже, українській вищій школі потрібно утвердити стандарти академічної

поведінки та межі неприйнятної академічної поведінки, адже лише на засадах

відкритості,  чесності,  прозорості  та  толерантності  може  відбуватися

конструктивна взаємодія учасників навчально-виховного та освітньо-наукового

процесів.
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