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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 
В умовах глобалізаційних процесів сучасного суспільства проблема 

академічної доброчесності набуває дедалі більшого значення. Стрімкий 
розвиток технологій та вільний доступ до продуктів інтелектуальної 
власності полегшують процес використання та поширення інформації, але 
разом з цим набувають усе більших обертів процеси запозичення, 
привласнення і використання чужих ідей та думок [1, с. 8]. Саме тому 
поглиблення та розширення знань з проблеми академічної доброчесності 
та впровадження отриманих знань та принципів на практиці є дуже 
актуальним та важливим завданням сучасного освітньо-наукового простору. 

Доброчесність стосується як студентів, так і викладачів та 
адміністративних працівників. І кожен розуміє поняття «доброчесність» 
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по-своєму. Стаття 42 проєкту Закону України «Про освіту» повністю 
присвячена академічній доброчесності, в ній зазначено, що «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]. 

Академічна доброчесність – це комплексне поняття, яке описує 
своєрідний суспільний договір між академічною громадою та її членами – 
студентами, викладачами та менеджментом. Вона базується на цінностях, з 
якими молода людина приходить в університет, збагачує їх набір в стінах 
Alma Mater та не закінчується на порозі університету в той момент, коли 
випускник з його дипломом виходить у великий світ. Уміння працювати 
чесно, відповідально, розвивати критичне мислення, толерувати думки 
інших, дотримуватися в своїх діях моралі – це далеко не повний перелік 
складових, які формують поняття академічної доброчесності, і входять до 
переліку характеристик компетентного співробітника і активного 
свідомого громадянина [3, с. 219]. 

Доброчесність в сучасному цивілізованому світі є тим наріжним 
каменем, який складає фундамент внутрішньої гармонії людини, стійкість 
її характеру та послідовність морального образу. Вища освіта через 
навчання і дослідження фактично скріплює цей фундамент елементами 
академічної доброчесності, які покликані виховувати інтелектуальну 
гідність і повагу до різноманіття думок та ідей, реалізуючи тим самим 
свою соціальну місію. 

Міжнародний центр академічної доброчесності при Ратлендському 
інституті етики, Університет Клемсон в Південній Кароліні, розробили 
документ «Фундаментальні цінності академічної доброчесності» (Fishman 
2012). За цим підходом, академічна доброчесність – це відданість 
академічної спільноти, навіть перед лицем труднощів, шести фундамен-
тальним цінностям: чесності, довірі, справедливості, повазі, відповідальності 
й мужності [6]. 

Дотриманню майбутніми вчителями зазначених цінностей академічної 
доброчесності сприяє формуванню культури академічної доброчесності 
майбутніх фахівців, які в своїй професійній роботі все частіше 
використовують онлайн ресурси. 

Всі вищеописані фундаментальні цінності взаємоповʼязані і взаємо-
залежні. Їх поширення сприяє розвиткові високих стандартів академічної 
доброчесності на особистісному, інституційному та культурному рівнях. 
Процес виховання повинен бути безперервним і постійно вдоскона-
люватися з огляду на появу нових технологій навчання і можливостей 
мотивувати учасників процесу приймати етичні рішення [3, с. 101]. 

За підтримки Посольства США стартував Проєкт сприяння 
академічній доброчесності в Україні (Strengthnening Academic Integrity in 
Ukraine Project-SAIUP), розрахований на 4 роки. Через широку 
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просвітницьку кампанію проєкт продемонструє важливість та практичну 
цінність академічної доброчесності, що буде упроваджений у десяти 
університетах-учасниках проєкту із різних регіонів, 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. А історія успіху 
університетів-учасників стане прикладом для поширення практики 
академічної доброчесності на загальнонаціональному рівні [2]. 

Для досягнення успіху на цьому шляху потрібно проводити роботу 
серед студентів, розʼяснювати їм важливість та необхідність дотримання 
академічної доброчесності, на власному прикладі показувати дієвість і 
відкритість такого підходу. 

Академічна доброчесність формує майбутніх фахівців, закладає 
фундамент їх професійного шляху, впливає на становлення особистості. 
Студент під час навчання у закладі вищої освіти повинен чітко усвідомити, 
які принципи допоможуть йому досягти успіху у майбутньому, сприя-
тимуть професійному зростанню його як особистості та працюватимуть на 
посилення авторитету країни в цілому [4, с. 154]. 
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