
Академічна 
доброчесність чи варто 

про це поговорити? 

Відділ забезпечення якості освіти та 

інноваційного розвитку 

Кафедра державного управління, публічного 

адміністрування та регіональної економіки; 

 

к.е.н., доц. Лола Ю.Ю. 



З чим асоціюється академічна 
доброчесність ? 

Як правило з плагіатом… 

Однак, це поняття значно ширше 
та пов’язано з чесністю, як 
глибиною якістю людини… 



1. Енциклопедія практичної 
психології. – Режим доступу : 
http://psychologis.com.ua/chest
nost.htm 

• Чесність - відкритість і уникнення обману у відносинах з 
іншими людьми і собою.  

• Порівняно з правдивістю, поняття чесності підкреслює 
відсутність корисливих мотивів дезінформації і разом з тим 
поблажливо відноситься до ненавмисному введенню в оману: 
вважається, що людина може залишатися чесним, якщо 
повідомляє іншому неправду, в яку вірить сам [1].  

 

http://psychologis.com.ua/otkrytost.htm
http://psychologis.com.ua/obman-1.htm
http://psychologis.com.ua/spravedlivost.htm


 Чесність не завжди зручна, але чесні люди 
поважають чесних людей. 
 Чесність буває:  
 зовнішньою – чесність перед іншими 
людьми (іноді, називають  щирістю),  
 внутрішньої – чесність перед самим собою 
[1]. 

1. Енциклопедія практичної 
психології. – Режим доступу : 
http://psychologis.com.ua/chest
nost.htm 

http://psychologis.com.ua/iskrennost.htm


Академічна чесність –  

чесність в академічній середі… 

Чесність та нетирпимість до її 
порушення –  

це життєва позиція… 

Чи може бути людина 
чесною тільки в 

університеті? 



 Всі представники академічного 
середовища ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
домовились про створенная освітньої 
платформи на основі:  

чесності та порядності; 

доброзичливості; 

поваги, довіри та співпраці; 

Відповідальності, прозорості та законності; 

компетентності та професіоналізму. 

 



 Такі наміри затвердженні  

Кодексом академічної доброчесності 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  

що оприлюднений на сайті університету в 
розділі «Нормативна документація» 
https://www.hneu.edu.ua/normatyvna-
dokumentatsiya/  

та має бути прийнятий всіма учасниками 
університетського середовища. 



  



 Кодекс ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
відповідає 

Закону України «Про освіту» 

п.42 Академічна доброчесність 



Учасники академічного середовища 

Студенти 

Адміністрація Викладачі 



Дотримання академічної доброчесності викладачами передбачає: 

• сприяння формуванню та підтримці академічної доброчесності у здобувачів 
вищої освіти; 

• якісну підготовку до навчальних занять і практичної діяльності; 

• постійне вдосконалення своїх загальних, фахових та особистісних 
компетентностей у сфері запобігання проявів академічної недоброчесності; 

• повагу до академічних здобутків інших дослідників, що потребує посилання на 
джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень; 

• надання достовірної інформації про методики і результати досліджень; 

• урахування при розробці завдань індивідуальних потреб і можливостей осіб з 
особливими освітніми потребами; 

• володіння викладачами сучасними технологіями оцінювання, що сприяє 
об’єктивному та прозорому визначенню результатів навчання. 

 



• Дотримання академічної доброчесності студентами 
передбачає: 

• дотримання чесної академічної поведінки у навчанні та 
житті, уникнення будь-яких проявів недоброчесності; 

• якісну підготовку до навчальних занять; 

• самостійне виконання навчальних завдань; 

• самостійне виконання творчих, курсових, дипломних робіт; 

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 
розробок, тверджень, відомостей інших авторів; 



• Дотримання академічної доброчесності студентами 
передбачає: 

• надання достовірної інформації про результати власної 
навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 
методики досліджень і джерела інформації; 

• формування поважливого ставлення до всіх учасників 
освітнього процесу, спираючись на власну гідність та 
нетерпимість до проявів академічної недоброчесності. 



 
 

Академічний  
плагіат  

Фабрикація   

Фальсифікація   

Хабарництво   

Прояви академічної  
недоброчесності!!!!! 

Обман   

Списування   

Необ’єктивне  
оцінювання 



Чи готові ми до чесного 
ставлення до навчання? 

Чи варто до цього прагнути??? 

Чому доброчесність у навчанні є 
ключем до якісної освіти та 

успішного майбутнього? 



У 2018 році проводився Відкритий 
всеукраїнський студентсько-учнівський 

конкурс соціальних відеопроектів 
«Чесність починається з тебе» 

Проект SAIUP 

https://www.youtube.com/channel/UC9c5TDYVD_NIjiNcqZCGcdQ 



Прояви академічної 
недоброчесності!!!!! 



Дякую за увагу! 


