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право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності. Стаття 54 Основного Закону 

встановлює  заборону використовувати або поширювати об’єкти 

інтелектуальної власності без згоди їх автора, за винятками, встановленими 

законом [1]. У Цивільному Кодексі України захисту прав автора від плагіату 

приділено статті 433-456 [3]. Одним із інструментів академічної доброчесності 

є кодекс честі. Кодекс честі - це документ, який встановлює загальні моральні 

принципи та правила етичної поведінки людей. 

Отже, таке поняття в освіті, як академічна доброчесність - це важливий 

елемент у освітньому процесі закладу освіти, оскільки чесна праця здобувача 

освіти, науково-педагогічного працівника створюють умови для підвищення 

рівня освіти в Україні. 
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обігу роботи освітянської спільноти [1]. Однак, зараз все більше вживається 

термін "академічна доброчесність"(АД) в закладах вищої освіти (ЗВО). 

Адміністрація ЗВО, науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти все 

частіше звертаються до принципів АД, застосовуючи у своїй діяльності різні 

позитивні практики впровадження та дотримання АД [2, с. 220]. 

Кожен учасник освітнього процесу приходить до закладу вищої освіти з 

певною метою: для когось, це лише отримання диплому та додатку до нього, 

для когось –  підвищення свого статусу та фінансової реалізації, хтось –  прагне 

професійно розвиватись у певній сфері, і таких прикладів можна наводити 

безліч, проте, ми розуміємо, що кожна особистість має свою мету. І саме це, є 

однією із перших перепонів, яка інколи досягає нігілізму і завдає ускладнення 

щодо формування академічної доброчесності в освітянській спільноті. 

Кожен заклад вищої освіти прагне займати лідерські позиції за різними 

критеріями та бути в Топі-лідерів світових рейтингів. Саме тому, кожен з них 

зацікавлений у сучасних наукових дослідженнях, чесних та прозорих, що 

будуть висвітлювати якісну роботу ЗВО й безперечно усіх суб'єктів освітнього 

процесу. 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. 

Сковороди зацікавлений у якісній вищій освіті, він відкритий до нових практик 

з питань АД. Проявляючи емпатійність до усіх суб'єктів освітнього процесу 

імплементує кращі практики в межах навчального та поза навчального процесу.  

Аналізуючи надбання університету щодо питань академічної 

доброчесності можна виокремити ряд кейсів, що сприяють підвищенню 

репутації та прозорості освітнього процесу і варті уваги й запозичення для 

інших ЗВО нашої країни та поза межами держави. 

Так, ХНПУ імені Г. С. Сковороди розробив Кодекс академічної 

доброчесності, який має на меті регулювати відносини між усіма учасниками 

освітнього процесу для створення сприятливого, чесного та прозорого 

мікроклімату щодо реалізації свого творчого, наукового потенціалу. 

Центр ліцензування та якості вищої освіти регулярно проводить 

анкетування серед суб'єктів - здобувачів вищої освіти щодо задоволення 

освітнього процесу, якістю викладання та висловлювання власних побажань 

для удосконалення навчальної роботи. 

Рада молодих вчених щорічно проводить конкурс-есе серед здобувачів 

вищої освіти щодо питань академічної доброчесності, після чого формується 

ціла збірка унікальних думок та побажань студентів, аспірантів, що надає 

можливості підвищити не лише рівень академічної доброчесності нашої 

педагогічної спільноти, а й рівень академічного письма. 

У той час, здобувачі вищої освіти також роблять великі кроки для 

підвищення розуміння та сприйняття принципів та правил АД серед учасників 

освітнього процесу. Органи студентського самоврядування кожного з 

факультетів включають у план своєї роботи проведення лекцій, круглих столів 

та інтерактивних занять з принципів дотримання АД, завдяки чому рівень 

поінформованості та розуміння значущості дотримання цих правил значно 

зростає, а отже й науковий потенціал стає більш унікальним та потенційно 
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високо спроможним, що у подальшій професійній діяльності буде показувати 

значні результати.  

У курсі "Основи наукових досліджень" основними завданнями постають: 

прозорість навчання, вміння писати тези, статті та інші наукові роботи в 

офіціально-науковому стилі з дотриманням правильного використання 

наукових доробок інших авторів та посилання на них у своїх роботах.  

Окрім того, під час реалізації освітнього процесу, викладачі все частіше 

застосовують не усталені вітчизняні практики щодо написання величезних 

рефератів чи використання типового переліку питань до іспитів. У першу чергу, 

робота викладачів спрямована на досягнення вищих щаблів таксономії Блума, 

тому застосовують під час своєї роботи зі здобувачами вищої освіти більш 

творчі завдання: створення проєктів за вивченою темою, складання 

інтерактивних кейсів на повторення вивченого матеріалу, написання есе, і що 

не менш важливе, викладачі завжди питають студентів та вислуховують їх 

побажання щодо організації лекційних, практичних занять тощо.  

Усі учасники освітнього процесу постійно відвідують міжнародні 

конференції, вебінари, проходять курси з АД задля глибшого розуміння її 

принципів та виокремлення для своєї роботі кращих практик.  

Здобутки університету наявні завдяки вмотивованості усіх учасників 

освітянської сковородинівської спільноти та розуміння її значущості у 

подальшому професійному зростанні як викладачів, так і успішної реалізації 

здобувачів вищої освіти. Плануючи роботу на кожен новий навчальний рік, 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди впроваджує нові сучасні перевірені кращі 

практики щодо підвищення рівня АД. Перспективними напрямками в плані цієї 

роботи вважаємо: прописування у програмі курсу політики щодо академічного 

плагіату, підписання кожним учасником декларації щодо дотримання правил 

АД та розробка власної збірки методичних надбань щодо дотримання правил 

АД серед учасників навчального процесу [3, с. 12].  

Отож, мета одна, вона велика, проте здатна відкривати двері до 

успішного розвитку наукового потенціалу педагогічної спільноти, підвищувати 

прозорість та репутацію ЗВО, імплементувати кращі практики та розробки з 

академічної доброчесності. 
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