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АКАДЕМІЧНА ЧЕСНІСТЬ: ПРИРОДА аВИЩА ТА ПРІОРИТЕТИ  
ПОШИРЕННа СЕРЕД СТУДЕНТСТВА 

 

Статтѐ раскриваю природу феномена академічної чесності ѐк категорія 
моралі, основоя ѐкої ю етика – система моральних норм і правил, що проѐвлѐятьсѐ в 
різних формах лядських стосунків: звичаїв, релігійних норм, законів та послідовно 
доводить, що головним завданнѐм університету ю вихованнѐ у студентів прагненнѐ 
до знань та пошуку істини, що той, хто знаю, умію, використовую, дотримуютьсѐ 
чітко визначених правил та принципів морально стійкої особистості, той і буде 
дотримуватисѐ постулатів академічної доброчесності. 

Подані визначеннѐ зобов’ѐзуять професорсько-викладацький склад закладу 
вищої освіти спонукати студентів до усвідомленнѐ й чіткого дотриманнѐ 
фундаментальних цінностей вищої освіти, ѐкі ю прѐмим шлѐхом до підвищеннѐ 
ѐкості знань, через формуваннѐ академічної культури, академічної грамотності, 
необхідних практичних навичок усної й писемної мови у студентів, ѐкі необхідні длѐ 
успішного навчаннѐ та майбутньої професійної діѐльності; забезпеченнѐ їх 
потрібними знаннѐми та інструментами, оволодіннѐ та оперуваннѐ ѐкими ю 
необхідними длѐ повноцінного функціонуваннѐ в освітній спільноті, а також на ринку 
праці в майбутньому, а досѐгнути високої ѐкості освіти можливо лише створивши 
академічне середовище відповідальності та чесності. 

Ключові слова: чесність, академічна доброчесність, етика, мораль, цінності, 
учасники освітнього процесу, принципи, стандарти. 

 

Постановка проблеми. Виклики сьогоденнѐ спонукали українське 
суспільство стати на шлѐх змін, зокрема, у сфері вищої освіти. Українські 
освітѐни почали усвідомлявати та працявати над утіленнѐм ювропейських 
стандартів, що спричинило зацікавленість понѐттѐми «академічна 
чесність» та «академічна доброчесність». 

Мiжнародний центр академічної доброчесностi при Ротлендському 
iнститутi етики, Унiверситет Клемсон в Пiвденнiй Каролiнi, розробив 
документ «Фундаментальнi цінності академічної доброчесностi». За цим 
пiдходом, академічна доброчеснiсть – це вiдданiсть академічної спiльноти, 
навiть перед лицем труднощiв, шести фундаментальним цiнностѐм: 
чесностi, довiрi, справедливостi, повазi, вiдповiдальностi й мужності 
(Killinger, 2010). 

Дані понѐттѐ належать до етичних норм, адже доброчесність у нашому 
світі великих протиріч ю саме тим наріжним каменем, ѐкий складаю 
фундамент внутрішньої гармонії лядини, чесності у способі власного життѐ, 
стійкості її характеру, чистоті духу й дотриманнѐ морального образу в усіх її 
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проѐвах, а тому саме вища освіта зобов’ѐзана виконувати соціальну місія, 
адже вона покликана виховувати інтелектуальну гідність і повагу до 
різноманіттѐ думок та ідей учасників освітнього процесу. 

На жаль, сучасна університетська практика демонструю порушеннѐ 
академічної доброчесності, що приводить до неналежного ставленнѐ 
студентів та викладачів до освітньо-наукового процесу та своїх обов’ѐзків,  
упередженого оціняваннѐ чи зловживаннѐ своїми правами з боку учасників 
освітнього процесу, порушеннѐ етичних принципів і визначених законом 
правил, ѐкими маять керуватисѐ учасники освітнього процесу під час 
навчаннѐ, викладаннѐ, провадженнѐ наукової та творчої діѐльності з метоя 
забезпеченнѐ довіри до результатів навчаннѐ, наукових і творчих досѐгнень. 

Тож упровадженнѐ академічної чесноті утверджуватиме цінність 
вищої освіти, сприѐтиме об’юктивності в судженнѐх і висновках, допоможе 
уникати обману та шахрайства й дозволить керуватисѐ власноя 
обізнаністя учасників освітнього процесу. 

Аналіз актуальних досліджень. Друга половина ХХ століттѐ в 
національній системі освіти ознаменована ѐскраво вираженим процесом 
створеннѐ суспільства знань, ѐкий ставить сферу вищої освіти в центр 
формуваннѐ соціальних і професійних еліт, робить її відповідальноя за 
трактуваннѐ, розповсядженнѐ й використаннѐ нових знань. Етапи 
історичного розвитку, проблеми реалізації академічної свободи розглѐдалисѐ 
в наукових працѐх таких відомих зарубіжних науковців, ѐк Л. Александер, 
А. Доусон, К. Йокоѐма, В. ван Олстін, І. Ордоріка, Р. Пост, Н. Рапопорт, 
К. Рассел, К. Сміт, Р. Стендлер, М. Тайт, Ф. Хатчесон, Е. Шилс та ін., питаннѐми 
академічної доброчесності ѐк національної потреби та діювого інструменту 
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти займалисѐ науковці Т. Фініков, Т. Добко, 
І. Єгорченко, В. Сацик, Є. Стадний, Д. Шулікін та ін.; академічна чесність у 
наукових дослідженнѐх представлена в роботах А. Артяхова, Ю. Єпіфанова, 
С. Курбатова, О. Меньшова, О. Полоцької, Н. Сорокіної та ін.; засади 
академічної доброчесності в боротьбі з плагіатом маять висвітленнѐ у працѐх 
К. Афанасьювої, А. Берлач, Л. Присѐжної, А. Сідлѐренка, О. Чмир та ін., але 
шлѐхи вихованнѐ інтелектуальної гідності та питаннѐ поширеннѐ кращих 
практик академічного письма в Україні серед студентів потребую ѐк 
додаткового вивченнѐ, так і запровадженнѐ ѐк діювого інструменту наданнѐ й 
здобуттѐ ѐкісної вищої освіти, дотриманнѐ принципів, закладених в освітня 
діѐльність та вихованнѐ цінностей академічної гідності.  

Мета статті – дослідити природу ѐвища «академічна чесність» та 
запропонувати студентству ефективні шлѐхи вихованнѐ в собі 
інтелектуальної гідності й дотриманнѐ фундаментальних цінностей 
академічної доброчесності. 
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Методи дослідження: аналіз історичних та наукових джерел, 
останніх досліджень та публікацій, формуляваннѐ висновків та визначеннѐ 
напрѐмів подальших наукових розвідок. 

Виклад основного матеріалу. Академічна доброчесність ю категоріюя 
моралі. Ще з сивої давнини лядині потрібний був ѐкийсь надзвичайний 
поштовх, щоб запровадити моральні норми та правила, відкрити їй світ 
нескінченного етичного самовдосконаленнѐ. Саме цими питаннѐми і 
займаютьсѐ етика – філософська дисципліна, предметом дослідженнѐ ѐкої 
ю мораль і моральність. Етика ѐк система моральних норм ю невід’юмноя 
частиноя лядства, проѐвлѐячись у різних формах лядських стосунків: 
звичаїв, релігійних норм, законів. Будь-ѐка усвідомлена діѐ лядини по 
відношення до іншої лядини, природи або самої себе оціняютьсѐ з позиції 
моралі. Перші спроби виѐвленнѐ й узагальненнѐ моральних процесів 
представлені в роботах Анаксимандра й Геракліта.  

Предметом етичних міркувань ранніх філософів виступаю існуваннѐ 
юдиного універсального світоустроя, доступного длѐ осѐгненнѐ розумом 
лядини, адже знаячи світовий порѐдок, лядина може змінити свої 
внутрішні ѐкості, сформувати чесноти. 

У цей час чесноти належали не до моральності, а до способу 
світосприйманнѐ, ѐкості лядської душі оцінявалисѐ по здатності 
особистості протистоѐти зовнішньому світу, а уѐвленнѐ про форми й 
способи суспільних відносин розглѐдалисѐ на основі лядських, а не 
божественних установлень: законів, соціальних і правових норм. 

У V в. до н.е. чесноти набуваять цивільних рис, ѐкі забезпечувалисѐ 
відповідноя законодавчоя базоя. Моральне обличчѐ громадѐн набуваю 
великого значеннѐ длѐ успішності в суспільних справах. На думку 
Демокрита, прекрасне, справедливе, доброчесне – це лише встановлені 
лядьми найменуваннѐ корисних длѐ виживаннѐ властивостей лядини, що 
даять життѐ й задоволеннѐ. На жаль, лядина не знаю меж задоволення і 
дуже часто зловживаю ним. За твердженнѐм Демокрита, шлѐх розуміннѐ 
міри лежить через лядський розум, ѐкий ю моральноя цінністя. 

Сократ і Платон зробили предметом своїх досліджень моральні 
чесноти, дали загальні визначеннѐ таким основним етичним понѐттѐм, ѐк 
«благо», «прекрасне», «чеснота», «користь», «щастѐ» тощо.  

Вперше в науковий обіг Аристотель увів термін «етика» (від грец. 
Etos – характер, склад душі). Аристотель вважав моральність придбаноя 
ѐкістя душі, адже длѐ досѐгненнѐ етичних чеснот необхідно встановити 
контроль розуму над пристрастѐми. 

Основоя христиѐнської етики ю Золоте правило моральності: «І так у 
всьому, ѐк хочете, щоб із вами чинили ляди, так чиніть і ви з ними, тому 
що в цьому закон і пророки», ѐке тісно пов’ѐзане з лябов’я до Бога. 
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Христиѐнська етика стверджувала, що лядина, ѐка не належить до церкви, 
не може бути моральноя в істинному розумінні слова.  

Длѐ епохи Відродженнѐ природні закони доповняять і 
підтверджуять божественні. В основі етичної теорії лежить антитеза 
особистість – суспільство.  

Початок становленнѐ української етичної думки співпадаю з 
розквітом Київської Русі ХІ ст. – ХІІ ст., коли складаютьсѐ притаманний 
українській духовній традиції тип мисленнѐ, а філософська думка 
розвиваютьсѐ в тісному зв’ѐзку з релігіюя. 

Просвітницькі ідеї української етики складалисѐ й розривалисѐ в 
Киюво-Могилѐнській академії, адже етика посідала тут одне з чільних 
місць. Етичні курси професорів були побудовані у формі диспутів на основі 
етики Аристотелѐ, де з’ѐсовувалисѐ глибокі тлумаченнѐ про добро і зло, 
про моральну мету лядських учинків, про кінцеву мету та цільові 
принципи лядських дій, про воля та її зв’ѐзок із інтелектом і низка інших, 
не менш актуальних питань.  

Нові підходи до тлумаченнѐ моральних чеснот етична теоріѐ набуваю 
у XIX-XX ст. Етичний радикалізм розглѐдаю можливість удосконаленнѐ 
лядського духу не засобами моральної саморефлексії особистості, а 
шлѐхом удосконаленнѐ соціальних інституцій за умови ѐкісної зміни 
суспільного життѐ. 

Етика ХХ століттѐ не хоче підкорѐтисѐ вже раніше створеним 
моделѐм у буденному існуванні, а демонструю світу власні понѐттѐ чеснот. 
Доброчесність в етичному світі ХХ сторіччѐ передбачала здійсненнѐ 
основних переоцінок лядських цінностей до життѐ, породжувалисѐ 
загальні зразки класичних понѐть моралі, тому що моральні цінності – це 
найголовніші риси в лядському житті. 

Екскурс у минуле світової культури виѐвлѐю важливу особливість її 
розвитку, ѐка полѐгаю в тому, що проблеми морального буттѐ лядини 
завжди викликали пильний інтерес із боку найвидатніших мислителів. 
Розвиваласѐ культура й одночасно розвивалась її етична самосвідомість. 
Жоден великий філософ минулого не оминув увагоя питаннѐ моральності, 
аналізуячи не тільки дійсне, а й розмірковуячи про належне.  

Чесність ю понѐттѐм етики, вона ю одніюя із граней лядських чеснот, 
моральноя ѐкістя й вiдображаю одну з найважливіших вимог моральності, 
ѐка за своюя основоя визначаю результат певних позитивних моральних 
ѐкостей. Дотриманнѐ чесності ю основоя життюдіѐльності лядини, сутністя 
її життѐ, унормованим стандартом поведінки в суспільстві: правдивість, 
принциповість, вірність взѐтим зобов’ѐзаннѐм, щирість перед іншими і 
перед самим собоя. 

Чесність виникаю ѐк відображеннѐ лядських спільнот, адже лядина 
не повинна вчинѐти так, щоб її поведінка принижувала гідність її сім’ї, роду 
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або стану. У цьому сенсі значеннѐ понѐттѐ чесність сѐгаю сивої давнини, в 
епоху рицарства, а її розквіт припадаю на часи середньовіччѐ. Лядина честі 
маю піклуватисѐ про власну репутація, репутація сім’ї, соціальної групи, до 
ѐкої вона належить.   

Змінявалисѐ епохи, устрої суспільства, ляди, але безперечноя рисоя 
морального прогресу ю те, що належність до лядей честі визначаютьсѐ вже не 
зовнішніми ознаками, а покликом серцѐ, вихованнѐм, внутрішнім цінностѐми 
самої особистості. Найбільш вираженим длѐ історії лядської моральності 
останніх століть ю те, що ідеѐ чесності в системі моральних пріоритетів все 
більше поступаютьсѐ своїм місцем ідеї лядської гідності.  

Етика розглѐдаю чесність ѐк позитивну ѐкість, але, на жаль, все 
більше лядей у своїх практичних справах допускаять дрібний обман. У 
широкому розумінні чесність – це правдивість – ѐкість, ѐкої нас навчаять 
від народженнѐ батьки, але доросле життѐ лядини вносить у це понѐттѐ 
свої корективи, адже правдивість і чесність не завжди потрібна. 

Головним завданнѐм університету ю вихованнѐ у студентів  прагненнѐ 
до знань та пошуку істини. У процесі освітньої діѐльності й вільних дискусій 
учасники освітнього процесу підтримуять прагненнѐ до навчаннѐ, 
стимуляять вивченнѐ і дослідженнѐ ідей, долаять перешкоди, передаять 
знаннѐ. Потѐг до знань і пошук істини маять життюво важливе значеннѐ 
длѐ діѐльності особистості, а свідома брехнѐ та нечесність в академічній 
діѐльності вважаятьсѐ особливо небезпечними. 

Університет – це місце, де сповідуятьсѐ принципи академічних 
свобод, що сприѐять досѐгнення академічних цілей: наукові дослідженнѐ, 
викладаннѐ, розширеннѐ освіти і знань. 

Академічна чесність (аcademic integrity) – це сукупність цінностей та 
принципів, ѐких повинні дотримуватись учасники освітнього процесу, вона 
передбачаю гідну та свідому поведінку під час виконаннѐ письмових 
контрольних робіт, складаннѐ іспитів, написаннѐ курсових і кваліфікаційних 
робіт, проведеннѐ досліджень та інших видів освітньої діѐльності. 

Університетська спільнота повинна дотримуватисѐ об’юктивності в 
судженнѐх і висновках, уникати обману й шахрайства, керуватисѐ власноя 
обізнаністя. 

Сутність понѐттѐ академічна чесність становлѐть сукупність етичних 
принципів та визначених законом правил, ѐкими маять керуватисѐ 
учасники освітнього процесу в освітній діѐльності, у процесі викладаннѐ та 
провадженнѐ наукової діѐльності з метоя забезпеченнѐ довіри до 
результатів навчаннѐ та наукових досѐгнень, вона відіграю надзвичайно 
важливу роль у науковому світі, колі вчених, викладачів та студентів, вона ю 
моральним ѐдром академічної культури. 

Академічна культура не може бути запозичена чи перенесена з 
культур інших країн світу. Ми вивчаюмо ювропейські та світові практики длѐ 
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розробки власних методів і засобів запровадженнѐ та розвитку 
академічної культури, ѐкі будуть адаптовані до реалій соціально-
економічного розвитку нашої держави, правового регуляваннѐ даної 
проблеми та рис українського менталітету. 

Українська вища школа – це своюрідна модель суспільства. Навчаннѐ в 
закладі вищої освіти припадаю на період становленнѐ й формуваннѐ 
цінностей, установок і моделі поведінки, ѐкі визначатимуть місце і роль 
молодої лядини в дорослому житті, дозволить сформувати у стінах 
університету не просто фахівцѐ, а соціально активного і відповідального 
громадѐнина, лідера, ѐкий здатен допомогти змінити світ та інших лядей на 
краще і саме в цьому виѐвити своя значимість і потрібність длѐ суспільства.  

Академічна доброчесність ѐк загальноприйнѐтне понѐттѐ дозволѐю 
охопити різні сфери академічного життѐ, де кожному із учасників 
відведена його особлива унікальна роль, визначені права, обов’ѐзки та 
відповідальність, що виражаятьсѐ в сукупності етичних принципів та 
визначених законом правил, а тому охопляю спектр від індивідуального до 
колегіального вимірів, де індивідуальний – зосереджений на професійній 
етиці конкретної особи, на їх власних цінностѐх і оріюнтирах, ѐкі 
забезпечуять їм репутація та повагу в академічному середовищі. 

Науково-педагогічний працівник, науковець, здобувач вищої освіти – 
члени академічної спільноти, а тому належать до інституційного виміру й 
забезпечуять упровадженнѐ принципів академічної доброчесності в 
освітньо-науковий процес закладу вищої освіти. Їх обов’ѐзок – сформувати 
та закріпити у студентів стійкі правила академічної доброчесності, 
виховати прагненнѐ до їх дотриманнѐ та в усіх сферах життѐ. 

Поодинокі, разові заходи не можуть привести до цілісності утверд-
женнѐ принципів академічної доброчесності, а тому повинна працявати 
система, ѐка дозволить імплементувати законодавчу й нормативно-правову 
бази і забезпечить стале функціонуваннѐ системи вищої освіти. 

Разом із тим академічна доброчесність у колегіальному вимірі – це 
дотриманнѐ її постулатів у світовому академічному просторі, що 
забезпечую гарантуваннѐ та підвищеннѐ ѐкості освіти, довіри до результатів 
навчаннѐ, викладаннѐ, наукових та творчих досѐгнень. 

Позиція і поведінку учасника освітнього процесу визначаять не 
тільки особистісні, наукові, педагогічні, громадські досѐгненнѐ, а й система 
відносин, дотриманнѐ норм та правил поведінки з колегами, здобувачами 
вищої освіти, роботодавцѐми, стейкхолдерами, адміністраціюя. Важливим 
засобом імплементації академічної доброчесності в державні освітні та 
наукові системи ю введеннѐ цього понѐттѐ через Закони України. 

Слід зазначити, що Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 року 
вперше на нормативному рівні закріплено понѐттѐ «академічна 
доброчесність». Статтѐ 42 Закону України «Про освіту» даю визначеннѐ 
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понѐттѐ академічна доброчесність, визначаю чинники, за допомогоя ѐких 
передбачено дотриманнѐ академічної доброчесності здобувачами освіти, 
педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками; указую 
на проѐви академічної недоброчесності та притѐгненнѐ до академічної та 
іншої відповідальності за порушеннѐ академічної доброчесності. 

Пунктом 5 ст. 42 «Академічна доброчесність» визначено, що за 
порушеннѐ академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та 
наукові працівники закладів освіти можуть бути притѐгнені до академічної 
відповідальності, а саме: 

– відмова у присудженні наукового ступенѐ чи присвоюнні вченого 
званнѐ;  

– позбавленнѐ присудженого наукового (освітньо-творчого) ступенѐ 
чи присвоюного вченого званнѐ; 

– відмова в присвоюнні або позбавленні присвоюного педагогічного 
званнѐ, кваліфікаційної категорії; 

– позбавленнѐ права брати участь у роботі визначених законом 
органів чи обіймати визначені законом посади (Про освіту, 2017, c. 380). 

Пунктом 6 ціюї статті визначена відповідальність здобувачів вищої 
освіти за порушеннѐ академічної доброчесності й зазначено, до ѐкої 
академічної відповідальності вони можуть бути притѐгнуті: 

- повторне проходженнѐ оціняваннѐ (контрольна робота, іспит, 
залік тощо); 

- повторне проходженнѐ відповідного освітнього компонента 
освітньої програми; 

- відрахуваннѐ із закладу освіти (крім осіб, ѐкі здобуваять загальну 
середня освіту); 

- позбавленнѐ академічної стипендії; 
- позбавленнѐ наданих закладом освіти пільг з оплати навчаннѐ 

(Про освіту, 2017, c. 380). 
Визначеннѐ академічної доброчесності представлено у ст. 1 Закону 

України «Про вищу освіту», а у ст. 63 закріплені обов’ѐзки осіб, ѐкі 
навчаятьсѐ в закладах вищої освіти щодо дотриманнѐ академічної 
доброчесності, також законом передбачено відкликаннѐ диплому про 
порушеннѐ вимог академічної доброчесності. 

Сьогодні на обговореннѐ академічної спільноти Міністерством освіти 
і науки України представлено проект Порѐдку скасуваннѐ рішеннѐ про 
присудженнѐ ступенів вищої освіти та присвоюннѐ відповідної кваліфікаці, 
ѐкий викликав неоднозначні відгуки, але червоноя ниткоя проходить 
думка про те, що академічної доброчесності потрібно дотримуватисѐ.  

Перед університетськоя академічноя спільнотоя стоїть головне 
завданнѐ: виховати у здобувачів вищої освіти потребу в дотриманні 
академічної доброчесності, навчити студентів академічного письма, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 3-4 (97-98) 

136 

сформувати, починаячи з моменту їх вступу до університету, вимоги 
щодо оформленнѐ власних думок, публічних виступів, візуальних 
презентацій, написаннѐ тез виступів, статтей, наукових досліджень  тощо. 

Так склалосѐ і вже стало традиціюя, що опануваннѐ навичок ѐкісного 
академічного письма – це складний процес, що потребую наполегливих і 
тривалих зусиль ѐк із боку професорсько-викладацького складу, так і від 
здобувачів вищої освіти. Саме на молодь покладаятьсѐ великі надії щодо 
утвердженнѐ й поширеннѐ високих етичних і моральних ідеалів та 
належних стандартів доброчесності у процесі  освітньо-наукової діѐльності, 
тому поѐсненнѐ викладачами основних засад академічної доброчесності 
студентам та молодим науковцѐм у процесі освітньо-наукової та виховної 
діѐльності стаю одним із найбільш важливих завдань. 

Життюва аксіома: хто знаю, умію, використовую, дотримуютьсѐ чітко 
визначених правил та принципів морально стійкої особистості, той і буде 
дотримуватисѐ постулатів академічної доброчесності. У першу чергу в 
суспільстві та освіті ці правила притаманні педагогічним, науково-
педагогічним та науковим працівникам, ѐкі беззаперечно зобов’ѐзані 
дотримуватисѐ принципів академічної доброчесності. Принципи 
академічної доброчесності вперше були визначені у статті «Викладачі та 
академічна доброчесність» (виданнѐ «Synthesis: Law and Policy in Higher 
Education», редактор Г. Павел): 

 утверджувати важливість академічної доброчесності;  

 плекати лябов до навчаннѐ;  

 ставитисѐ до студента ѐк до самостійної особистості; 

 створявати атмосферу довіри в аудиторії;  

 заохочувати відповідальність студентів за академічну 
доброчесність;  

 формулявати чіткі очікуваннѐ длѐ студентів;  

 розроблѐти справедливі та значимі форми оціняваннѐ;  

 обмеженнѐ можливості длѐ академічної нечесності;  

 кидати виклик академічній нечесності, коли такі випадки 
траплѐятьсѐ;  

 допомагати визначати й підтримувати загальноуніверситетські 
стандарти академічної доброчесності (Центр академічної доброчесності). 

Визначені постулати зобов’ѐзуять професорсько-викладацький 
склад закладу вищої освіти спонукати студентів до усвідомленнѐ й чіткого 
дотриманнѐ фундаментальних цінностей вищої освіти через формуваннѐ 
академічної культури, академічної грамотності, необхідних практичних 
навичок усної й писемної мови у студентів, ѐкі необхідні длѐ успішного 
навчаннѐ та майбутньої професійної діѐльності; забезпеченнѐ їх 
необхідними знаннѐми та інструментами, оволодіннѐ та оперуваннѐ ѐкими 
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ю необхідними длѐ повноцінного функціонуваннѐ в освітній спільноті, а 
також на ринку праці в майбутньому.  

У закладах вищої освіти запроваджуятьсѐ навчальні дисципліни 
«Основи академічного письма», «Академічна культура та доброчесність», 
«Академічна доброчесність у наукових дослідженнѐх», «Правові аспекти 
академічної доброчесності», «Основи академічного письма» та інші, ѐкі 
трансформуять академічну доброчесність з міфу у стале понѐттѐ, 
формуять у студентів розуміннѐ принципів академічної культури, базових 
засад академічної доброчесності та навичок її дотриманнѐ; розвиток 
навичок публічного виступу та наукової дискусії; уміннѐ використаннѐ мови 
академічного письма ѐк мистецтва самопрезентації; формуваннѐ культури 
оформленнѐ наукового тексту, отримуять необхідну інформація про 
порушеннѐ академічної доброчесності та можливі санкції, вчатьсѐ писати 
відповідно до поставлених викладачем критеріїв та вимог. 

Результатом вивченнѐ цих дисципліни ю засвоюннѐ студентами понѐттѐ 
академічної чесності та нечесності, особливості стиля академічного письма; 
уміннѐ оперувати навичками усного й писемного наукового мовленнѐ; 
збирати факти, працявати з фаховими текстами, самостійно шукати і 
опрацьовувати джерела, виѐвлѐти власні аналітичні, критичні та творчі 
здібності, критично оцінявати власну праця та  праця інших авторів.   

Діювим засобом щодо ознайомленнѐ першокурсників, здобувачів 
вищої освіти та співробітників із основами академічної доброчесності та 
поглибленнѐ навичок доброчесного академічного спілкуваннѐ ю 
розширене інформаційне поле, ѐке охопляю найрізноманітніші види і 
засоби інформуваннѐ та навчаннѐ: проведеннѐ перших лекцій із 
навчальної дисципліни «Вступ до фаху»; доступ до онлайн-ресурсів, ѐкі 
розміщені на сайті у формі навчальних модулів, навчальних посібників з 
етики, допоміжних матеріалів, що стосуятьсѐ правил цитувань та 
посилань; ознайомленнѐ з сайтом університету та всіюя нормативно-
інструктивноя базоя, представленоя на ньому; проведеннѐ лекцій 
квестів, вебінарів, наукові конференції, круглі столи, конкурсів соціальних 
відео проектів та соціальної реклами, створеннѐ інформаційних бялетенів, 
створеннѐ та розсилка листа новин, створеннѐ банерів і плакатів з даної 
тематики, проведеннѐ семінарів зі здобувачами освіти з питань 
інформаційної діѐльності Університету, коректності написаннѐ наукових, 
навчальних посібників, статей, курсових та кваліфікаційних робіт, правил 
опису джерел та оформленнѐ цитувань; інформаціѐ, ѐка стосуютьсѐ питань 
інтелектуальної власності та відповідальності за порушеннѐ її яридичних 
та моральних аспектів; інформаціѐ та спеціальне навчаннѐ учасників 
освітньо-наукового процесу з метоя вдосконаленнѐ академічних навичок 
щодо правил користуваннѐ електронними системами співставленнѐ текстів 
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із метоя виѐвленнѐ плагіату, ѐкі ю доступними в системі Інтернет та ті, ѐкі 
використовуятьсѐ в університеті.  

Значний об’юм роботи щодо інформуваннѐ та навчаннѐ здобувачів 
вищої освіти з правилами та нормами академічної доброчесності 
покладаютьсѐ на випускові кафедри, центри та науково-дослідні 
лабораторії. Так, у Сумському державному педагогічному університеті 
імені А. С. Макаренка під керівництвом доктора педагогічних наук, 
професора, завідувача кафедри української мови і літератури 
О. М. Семеног результативно працяю науково-дослідна лабораторіѐ 
«Академічна культура дослідника», основними функціѐми ѐкої ю 
здійсненнѐ наукових досліджень та прикладних розробок із питань 
формуваннѐ академічної культури дослідника в системі: заклад загальної 
середньої освіти – бакалаврат – магістратура – аспірантура педагогічних 
закладів вищої освіти, спрѐмованих на: 

- проведеннѐ теоретичних та експериментальних досліджень 
актуальних проблем формуваннѐ академічної культури суб’юктів 
дослідницького навчаннѐ;  

- керівництво науковими дослідженнѐми докторами філософії, 
підтримка наукових досліджень докторів філософії, обдарованих студентів, 
залученнѐ їх до науково-дослідної діѐльності; 

- удосконаленнѐ наукової кваліфікації науково-педагогічних 
працівників університету; 

- науково-методичне забезпеченнѐ формуваннѐ академічної 
культури дослідника: учнів старшої школи, бакалаврів, магістрів, докторів 
філософії); 

- використаннѐ результатів досліджень у процесі підготовки 
бакалаврів, магістрів, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; 

- організація наукових досліджень, проведеннѐ науково-методичних 
конференцій, семінарів, нарад у співпраці з установами Національної 
академії педагогічних наук України, закладами вищої освіти, закладами 
післѐдипломної освіти та загальноосвітніми школами. 

Дотриманнѐ академічної доброчесності здобувачами освіти 
забезпечить самостійне виконаннѐ навчальних завдань, завдань поточного 
й підсумкового контроля результатів навчаннѐ; допоможе правильно 
здійснявати посиланнѐ на джерела інформації в разі використаннѐ ідей, 
розробок, тверджень, відомостей; убезпечить від порушеннѐ норм 
законодавства про інтелектуальну власність, авторське право й суміжні 
права; виховаю потребу в наданні достовірної інформації про результати 
власної освітньої, наукової, творчої діѐльності, використані методик 
досліджень і джерел інформації.  

А ще, у процесі реалізації заходів університетом та активної участі в 
них студентства, здобувач вищої освіти повинен чітко усвідомити та 
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протистоѐти категоріѐм академічної недоброчесності, феномен ѐкої ю 
багатогранним та може набувати різних проѐвів і відтінків. У його основі 
лежить отриманнѐ певних преваг через навмисне порушеннѐ 
загальноприйнѐтих в академічному середовищі моральних і правових 
норм, що завдаять нищівного удару по ѐкості освітньої діѐльності та ѐкості 
наукових досліджень, перетворяячи їх на протилежні феномени – 
дипломовану псевдоосвіту та небезпечну псевдонауку. 

Основними проѐвами академічної не доброчесності, ѐкі визначені на 
законодавчому рівні ю: 

- академічний плагіат – оприлядненнѐ (частково або повністя) 
наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, ѐк результатів 
власного дослідженнѐ (творчості) та/або відтвореннѐ опублікованих текстів 
(оприляднених творів мистецтва) інших авторів під іменем власної особи, 
без зазначеннѐ авторства та належного оформленнѐ посилань. Плагіат 
може мати місце ѐк при виконанні завдань освітнього процесу, так і в 
науковій діѐльності. 

- самоплагіат – оприлядненнѐ (частково або повністя) власних 
раніше опублікованих наукових результатів ѐк нових наукових результатів, 
ѐкий передбачаю використаннѐ власних попередніх праць автора в іншому 
контексті, без посилань на те, що такий текст вже був раніше використаний 
або опублікований; 

- фабрикація – вигадуваннѐ даних чи фактів, що використовуятьсѐ в 
освітньому процесі або наукових дослідженнѐх; 

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікаціѐ вже наѐвних даних, 
що стосуятьсѐ освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування – виконаннѐ письмових робіт із залученнѐм зовнішніх 
джерел інформації, крім дозволених длѐ використаннѐ, зокрема, під час 
оціняваннѐ результатів навчаннѐ; 

- обман – наданнѐ завідомо неправдивої інформації щодо власної 
освітньої (наукової, творчої) діѐльності чи організації освітнього процесу; 
формами обману ю, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, 
фабрикаціѐ, фальсифікаціѐ та списуваннѐ; 

- хабарництво – наданнѐ (отриманнѐ) учасником освітнього процесу 
чи пропозиціѐ щодо наданнѐ (отриманнѐ) коштів, майна, послуг, пільг чи 
будь-ѐких інших благ матеріального або нематеріального характеру з 
метоя отриманнѐ неправомірної переваги в освітньому процесі; 

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищеннѐ або заниженнѐ 
оцінки результатів навчаннѐ здобувачів вищої освіти; 

- хибне співавторство – внесеннѐ до списку авторів наукової чи 
навчально-методичної праці осіб, ѐкі не брали участь у створенні продукту  
(Про освіту, 2017). 
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Кожен учасник освітньо-наукового процесу повинен усвідомлявати, 
що життѐ та діѐльність, ѐкі не відповідаять стандартам і традиціѐм 
академічної доброчесності, істотно деформуять освітню середовище, 
роблѐть його непрозорим та нездатним надавати супротив зовнішнім 
негараздам, обмежуять спроможність до утвердженнѐ власних позицій. 
Успiх на шлѐху до подоланнѐ цих ѐвищ може бути досѐгнутим за умови 
утвердженнѐ в українській академічній спільноті норм нетерпимості та 
несприйнѐттѐ будь-ѐких корупційних проѐвів, утвердженнѐ високих 
морально-етичних принципів та стандартів і створеннѐ діювих механізмів та 
процедур, здатних забезпечити їх добре ім’ѐ.  

Сповідуячи принципи академічної доброчесності, здобувач вищої 
освіти повинен бути готовим до перевірки робіт на предмет академічного 
плагіату за допомогоя спеціалізованих програмних засобів, длѐ цього він 
повинен бути обізнаним та кваліфіковано вміти користуватисѐ 
інформаційноя базоя з питань академічної доброчесності. З ціюя метоя 
на веб-сайті університету створяютьсѐ інформаційна рубрика «Академічна 
доброчесність», ѐка систематично поповняютьсѐ інформаційними та 
методичними матеріалами, використаннѐ ѐких сприѐю інформаційній 
грамотності й попередження плагіату, усвідомлення переваг чесного 
навчаннѐ, несе просвітницьку функція, за допомогоя ѐкої стаю можливим 
попередженнѐ випадків порушеннѐ принципів академічної доброчесності. 

Упровадженнѐ принципів академічної доброчесності в українських 
закладах вищої освіти – це питаннѐ піднѐттѐ ѐкості вищої освіти та репутації 
самого закладу, підвищеннѐ їхнього рейтингу, визнаннѐ дипломів 
університетів на ювропейському та світовому рівнѐх, підвищеннѐ 
конкурентоспроможності випускників цих закладів. Як указую 
Л. Семененко, досѐгнути високої ѐкості освіти можливо лише створивши 
середовище відповідальності та чесності (Семененко, 2016, с. 145-150). 

А тому університети створяять, запроваджуять та чітко 
дотримуятьсѐ таких правових документів, ѐк Кодекс академічної 
доброчесності, ѐкий ю актом етичного регуляваннѐ академічної діѐльності 
закладу вищої освіти – збіркоя морально-етичних правил професійної 
поведінки та норм навчальної, наукової та творчої діѐльності членів 
академічної спільноти університету, ѐкі ґрунтуятьсѐ на попередньому 
досвіді, ціннісних оріюнтаціѐх, ідеалах, світоглѐді членів академічної 
спільноти університету, регламентуять стандарти соціальної поведінки 
учасників освітнього процесу, приписуячи обов’ѐзковість їх виконаннѐ 
усіма учасниками академічної діѐльності. 

Кодекс академічної доброчесності – це документ, що схваляютьсѐ 
вищим колегіальним органом управліннѐ закладу вищої освіти і ю 
обов’ѐзковим до виконаннѐ всіма учасниками освітнього процесу. Метоя 
створеннѐ Кодексу академічної доброчесності ю прагненнѐ університету 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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створити середовище, ѐке сприѐю обміну знаннѐми, упровадження 
інновацій, інтелектуальному розвитку учасників освітнього процесу, 
підтримання особливої університетської культури взаюмовідносин, 
запровадженнѐ та поширеннѐ інституту «академічної відповідальності» за 
порушеннѐ норм і принципів академічної доброчесності, і ѐк результат – 
забезпеченнѐ ѐкісної вищої освіти та отриманнѐ вагомих наукових 
результатів. 

Студентська молодь складаю особливу соціальну категорія молодих 
лядей, ѐка за характером своюї діѐльності, поглѐдами, ціннісними 
оріюнтаціѐми, світоглѐдними і громадѐнськими ѐкостѐми відіграю головну 
роль у генеруванні та розповсядженні ціннісно-нормативних оріюнтирів 
суспільства, а студентське життѐ забезпечую ѐк подальший розвиток 
особистісних ѐкостей, так і соціалізація студента ѐк особистості, набуттѐ 
необхідних длѐ практики професійних знань та навичок, формуваннѐ 
професійних, світоглѐдних і громадських ѐкостей майбутнього фахівцѐ,  
розвиток його професійних здібностей, становленнѐ рис характеру, 
формуваннѐ соціальних цінностей у зв’ѐзку з професіоналізаціюя. Тож 
реалізуячи свою право на ѐкісну освіту, здобувачі вищої освіти 
усвідомляять свої морально-етичні зобов’ѐзаннѐ дотримуватисѐ правил 
академічної доброчесності, зокрема, у навчанні:  

- дотримуватисѐ принципів чесності, довіри, справедливості, поваги, 
відповідальності; 

- обстоявати цінності академічної доброчесності та дотримуватисѐ її 
правил у всіх видах діѐльності в університетському просторі та за його 
межами;  

 в особистій поведінці:  
- дотримуватисѐ етичних норм спілкуваннѐ та співпраці в 

університетському просторі та за його межами;  
- усвідомлявати неприпустимість публічного коментуваннѐ 

приватного життѐ чи особистих ѐкостей студентів, викладачів та інших 
членів університетської спільноти. 

Так, у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. 
Макаренка вченоя радоя ухвалено Кодекс академічної доброчесності, 
метоя ѐкого ю:  

- формуваннѐ академічних цінностей та високої академічної 
культури учасників освітнього процесу Університету; 

- визначеннѐ принципів і встановленнѐ норм академічної 
доброчесності ѐк невід’юмної складової професійної етики та 
корпоративної культури;  

- формуваннѐ сприѐтливого академічного середовища длѐ 
забезпеченнѐ високоѐкісного освітнього процесу, отриманнѐ вагомих 
наукових результатів, що містѐть об’юктивну новизну, установленнѐ 
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взаюмодовіри і взаюмоповаги між всіма членами колективу, адміністраціюя 
та особами, що навчаятьсѐ;  

- забезпеченнѐ всебічного розвитку інтелектуального, професійного 
та особистісного потенціалу всіх учасників академічної спільноти; 

- вихованнѐ еліти України, формуваннѐ громадѐнської позиції 
учасників освітнього процесу Університету; 

- забезпеченнѐ ѐкості освітньої діѐльності та ѐкості вищої освіти в 
Університеті; 

- формуваннѐ високого рівнѐ наукових та творчих, професійних і 
загальних компетентностей здобувачів освіти; 

- утвердженнѐ в учасників освітнього процесу моральних та 
духовних цінностей, соціальної активності й відповідальності; 

- вихованнѐ здобувачів освіти відповідальними, професійними, 
здатними до свідомого спрѐмуваннѐ своюї діѐльності; 

- забезпеченнѐ необхідних умов длѐ реалізації здобувачами освіти 
їх здібностей і талантів; 

- підвищеннѐ позитивного іміджу та ділової репутації Університету у 
вітчизнѐному та ювропейському освітньому просторі; 

- підвищеннѐ іміджу, престижу та репутації Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка ѐк потужного навчально-
наукового та високодуховного центру Слобожанщини та України, 
забезпеченнѐ його публічності, прозорості та відкритості (Кодекс 
академічної доброчесності Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка).  

Ухваленнѐ Кодексу не ю юдиним усвідомленнѐм академічноя 
спільнотоя всіх проѐвів академічної недоброчесності. Наступним кроком ю 
створеннѐ та діѐльність комісії з етики та академічної доброчесності – 
колегіального, експертно-консультативного органу, метоя ѐкого ю сприѐннѐ 
дотримання етичних принципів і стандартів, фундаментальних принципів 
академічної доброчесності та розв’ѐзання етичних конфліктів між членами 
університетської спільноти. Важливо, щоб ролі членів комісії були 
деталізовані та придатні до реального впровадженнѐ, адже існуваннѐ правил 
академічної доброчесності лише на папері без реальної роботи зведуть 
нанівець ініціативу та будуть грубим порушеннѐм ідеї 42 статті Закону. 

Сурова реальність сьогоденнѐ не розглѐдаю доброчесність ѐк 
пріорітет, адже незаплѐмованим залишитись у суспільстві, де корупціѐ, 
плагіат і брехнѐ – це норма, – важко. Професорсько-викладацький склад  
університету завжди наголошував на принципах доброчесності, 
зосереджую своя увагу на цих цінностѐх, формуванні нової академічної 
культури, ѐка базуютьсѐ на довірі, чесності, прозорості, реальному 
навчанні, справжній науковій роботі, ураховуячи те, що академічна 
доброчесність безпосередньо впливаю на те, ѐку молодь виховую система 
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вищої освіти в країні, ѐкі цінності закладаятьсѐ під час навчаннѐ в 
університеті та ѐким ю секрет їх успіху в майбутньому.  

Система забезпеченнѐ академічної доброчесності Університету 
також вклячаю в себе підписаннѐ Декларації про академічну доброчесність 
учасниками освітньо-наукового процесу ѐк виѐв особистого прагненнѐ 
кожного учасника освітньо-наукового процесу добровільного виконаннѐ 
принципів і норм Кодексу академічної доброчесності. Декларації 
розроблені та затверджені длѐ двох категорій учасників освітнього 
процесу: науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників та 
Деклараціѐ здобувача вищої освіти. 

Підписаннѐ Дикларації про академічну доброчесність академічної 
спільноти університету науково-педагогічними, педагогічними і науковими 
працівниками університету ю важливим кроком на шлѐху утвердженнѐ 
високих етичних норм та доброчесності в академічній спільноті Університету, 
справоя честі кожного макаренківцѐ, проѐвом бажаннѐ здійснявати власну 
освітня, наукову, творчу діѐльність, дотримуячись місії, візії, цінностей, 
корпоративної культури Університету, найвищих моральних і правових норм 
академічної доброчесної поведінки, керуячись законодавством України, 
етичними вимогами до професійної та наукової діѐльності, виконаннѐ вимог 
Кодексу академічної доброчесності університету. 

Ректор, проректори та члени Вченої ради стали першими з-поміж 
співробітників та здобувачів вищої освіти Університету, хто власноручним 
підписом засвідчив про підтримку ідей сповідуваннѐ принципів і 
виконаннѐ зобов’ѐзань, зазначених у деклараціѐх. 

Деклараціюя про академічну доброчесність члена академічної 
спільноти Університету здобувач вищої освіти заѐвлѐю про підтримку 
політики Університету з академічної доброчесності та зобов’ѐзуютьсѐ у 
своїй навчально-науковій, творчій діѐльності дотримуватисѐ зазначених у 
Кодексі академічної доброчесності Університету основних принципів та 
фундаментальних цінностей академічної доброчесності та етики 
академічних взаюмовідносин, а також загальнолядських норм моралі; не 
використовувати ідеї, твердженнѐ, відомості, тексти тощо без посиланнѐ 
на джерела; використовувати лише достовірні джерела інформації, не 
вдаватисѐ до фальсифікації чи фабрикуваннѐ даних, самостійно виконувати 
навчальні завданнѐ, завданнѐ поточного та підсумкового контроля (длѐ 
осіб із особливими освітніми потребами цѐ вимога застосовуютьсѐ з 
урахуваннѐм їхніх індивідуальних потреб і можливостей), уникати будь-
ѐких видів та форм академічної недоброчесності у власній освітній 
практиці та правомірно перешкоджати таким проѐвам у діѐльності інших 
здобувачів, учасників освітнього процесу, надавати достовірну інформація 
щодо результатів власної освітньої, наукової, творчої, спортивної, 
громадської діѐльності. 
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Чи складно досѐгати задекларованих правил? Так, але ѐкщо особа 
планую їх досѐгти, то вона здолаю будь-ѐкі перешкоди, ѐкі створяять 
бар’юр длѐ недоброчесності. У першу чергу – це повага до себе, феномен, 
що складаютьсѐ з дуже простих речей, ѐкі кожен з нас може легко засвоїти. 
Найкращий спосіб досѐгти гармонії з собоя – це поводитисѐ так, щоб ти 
ніколи не відчував неповагу до себе, а вагомим клячем до цього ю – 
залишатисѐ вірним собі і тому, що вважаюш правильним, незважаячи ні на 
що і ні на кого, адже, ѐк вважаю Е. Фромм, джерело норм моральної 
поведінки слід шукати в самій природі лядини, що характер зрілої і 
продуктивної особистості ю джерелом доброчинності, а зло – це 
байдужість до себе, це саморуйнуваннѐ, а тому, щоб бути впевненим у 
своїх цінностѐх, лядина маю знати саму себе і своя здатність до добра 
(Фромм, 1998, с. 31-32). 

Висновки. Отже, ми дійшли висновку, що феномен  академічної 
доброчесності ю багатогранним та може набувати різних проѐвів, він 
охопляю сукупність етичних принципів та визначених законом правил, 
ѐкими маять керуватисѐ учасники освітнього процесу в освітній діѐльності, 
у процесі викладаннѐ та провадженнѐ наукової діѐльності з метоя 
забезпеченнѐ довіри до результатів навчаннѐ та наукових досѐгнень, він 
відіграю надзвичайно важливу роль у науковому світі, колі вчених, 
викладачів та студентів, ю моральним ѐдром академічної культури й 
забезпечую гідну та свідому поведінку особистості протѐгом усього життѐ. 
Він потребую постійної роботи над собоя. 

Запропоновані шлѐхи вивченнѐ й розуміннѐ природи його 
походженнѐ уможливлѐть розробленнѐ та імплементація ефективної 
політики університету щодо забезпеченнѐ академічної доброчесності ѐк 
під час освітньо-наукового процесу, так і в повсѐкденному житті, адже 
студенти повинні здобути ѐкісну освіту, необхідну передусім длѐ них 
самих, бо саме від цього залежить їх майбутню, а роботодавці, приймаячи 
молоде поколіннѐ на роботу, маять бути упевнені в ѐкості дипломів, 
виданих університетами. 

Зважаячи на еволяційний процес упровадженнѐ академічної 
доброчесності, наступним кроком у підтримці її принципів та протидії 
академічній недоброчесності в університетському середовищі буде 
дослідженнѐ академічної свободи, внутрішьої відповідальності здобувачів 
вищої освіти, про їх належне, сумлінне ставленнѐ до виконаннѐ своїх 
академічних обов’ѐзків, що ґрунтуютьсѐ на високому рівні правосвідомості 
й розумінні свого високого статусу. 
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РЕЗЯМЕ 
Пшенична Любов. Академическаѐ чесность: природа ѐвлениѐ и приоритеты 

распространениѐ среди студентов. 
Статьѐ раскрывает природу феномена академической чесности как 

категория морали, основой которой есть этика – система моральних норм и 
правил, которые проѐвлѐятьсѐ в разных формах человеческих отношений: обрѐдах, 
религиозных нормах, законах и последовательно утверждает, что главной задачей 
университета есть воспитание у студентов стремлениѐ к знаниѐм и поиску 
истины, что тот, кто знает, умеет, использует, придерживаетсѐ чётко 
определённых правил и принципов морально устойчивой личности, тот и будет 
придерживатьсѐ норм академической доброчесности. 

Данные утверждениѐ обѐзуят профессорско-преподавательский сосотав 
высшего ученого заведениѐ направлѐть студентов к осмысления и чётко 
придерживатьсѐ фундаментальних ценностей высшего образованиѐ, которые 
ведут к повышения качества знаний через формирование академической культуры, 
академической граммотности, необходимых практических навыков устной и 
письменной речи; управление знаниѐми и инструментами, умение пользоватьсѐ 
которыми необходимы длѐ полноценного функционированиѐ в образовательной 
среде, а также на рыке труда в будущем, а достичь высокого качества образованиѐ 
можно только создав академическуя среду ответственности и чесности. 

Ключевые слова: чесность, академическаѐ доброчесность, этика, мораль, 
ценности, участники образовательного процесса, принципы, стандарти. 

SUMMARY 
Pshenychna Liubov. Academic integrity: the nature of phenomenon and its 

distribution priorities among students. 
The article reveals the nature of phenomenon of the academic integrity as the morality 

category, the basis of which is ethics – a system of moral norms and rules manifested in various 
forms of human relations: customs, religious norms, laws and consistently. It argues that the 
main task of the university is to educate students and search for the truth that he who knows, 
knows how to use, adheres to clearly defined rules and principles of a morally stable personality, 
he will adhere to the postulates of academic integrity. 
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