
Академічна доброчесність 

Не можна не погодитися з думкою Голови Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти п. Квіта С., що в сучасній освіті академічна 

доброчесність – це основа її якості. Ми всі хочемо, щоб українська освіта 

змінювалася і розвивалася, володіючи своїми сильними класичними засадничими 

принципами та  запозичуючи лише найкраще. Але не забуваймо, що важливою 

умовою успішного розвитку університету як частинки української освіти,  є 

впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та 

наукову діяльність.  

Що таке академічна доброчесність та плагіат, політика доброчесності та 

порушення її норм, Кодекс академічної доброчесності ЛНУ ім. Ів. Франка - саме 

цим цікавим і водночас складним і багатогранним питанням сьогодення було 

присвячене засідання кафедри французької філології. Зокрема, в.о. завідувача 

кафедри французької філології Піскозуб З.Ф. наголосила, що забезпечення якості 

освіти в університеті неможливе без дотримання правил академічної 

доброчесності і саме тому дуже важливо створити атмосферу нетерпимості 

плагіату в нашому академічному середовищі. До відома присутніх був доведений  

Закон України про «Освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII, стаття 42 «Академічна 

доброчесність». З часу набрання чинності нового «Закону про Освіту» академічна 

доброчесність стає невід’ємної частиною освітнього процесу, а її порушення – 

загрозою для кожного студента. За недотримання доброчесних принципів 

навчання, здобувачі освіти можуть бути притягнені до повторного проходження 

оцінювання чи курсу, та навіть відрахування.  

 

            
     

Доцент Цимбалістий І.Ю. висловив свою точку зору на проблему і, 

узагальнивши формулювання, дав своє бачення поняття “академічна 



доброчесність”, а саме те, що під академічною доброчесністю ми розуміємо 

правила, яких людина повинна дотримуватися під час створення власних проектів, 

якщо вона користується допоміжною інформацією. Це стосується не лише 

викладачів, а й здобувачів вищої освіти, які пишуть реферати, курсові та дипломні 

роботи. Також він наголосив на необхідності мотивації викладачів передавати 

студентам цінності доброчесності й навчати їх належному академічному письму.  

 

          
 

В.о. декана факультету іноземних мов Кость Г.М. наголосила, що традицію 

навчання студентів академічного письму слід формувати, починаючи з моменту їх 

вступу до ЗВО. Необхідно наголошувати на різниці між шкільним письмом та 

письмом академічним щодо вимог, щодо оформлення думок, публічних виступів, 

візуальних презентацій тощо. Кость Г.М. звернулася до викладачів з проханням 

провести зустрічі зі студентами французької та іспанської філології і ознайомити 

їх з основними положеннями Кодексу академічної доброчесності ЛНУ ім. Івана 

Франка.  

Викладачі кафедри теж взяли участь в обговоренні і висловили свої думки 

щодо необхідності дотримання академічної доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними та науковими працівниками, яка передбачає посилання на 

джерела інформації, надання достовірної інформації про методики і результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-

педагогічну, творчу) діяльність.  

Акцентувалося також на дотриманні академічної доброчесності здобувачами 

освіти, яка передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання 

ідей, розробок, тверджень, відомостей; ( Закон України «Про Освіту». Стаття 42 

«Академічна доброчесність»). 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3


На завершення засідання, після детального ознайомлення із змістом, 

викладачі підписали Декларацію про дотримання академічної доброчесності 

працівником у Львівському національному університеті імені Івана Франка . 

На засіданні кафедри було ухвалено доручити викладачам-порадникам 

академічних груп провести зібрання студентів для ознайомлення з принципами 

академічної доброчесності та для підписання  Декларації про дотримання 

академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка 
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