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15-19 травня 2017 р. 
Полтавська обласна універсальна
наукова бібліотека імені І.П. 
Котляревського.
Всеукраїнський семінар «Інформаційно-
просвітницька діяльність в центрах 
"Вікно в Америку".
Сесія: Академічна доброчесність / 
кампанія боротьби з плагіатом: 
роль бібліотек і центрів "Вікно в 
Америку".
Модератор: Валентина Пашкова - віце-
президент УБА,
Директор Центру інформаційних
ресурсів Посольства США в Україні.



20 квітня 2017 р. бібліотека КПІ проводила 
конференцію «Академічна доброчесність –
практики українських ВНЗ» .
Під час доповіді заступника директора ЦНБ 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна Олени Бабічевой  
«Інформаційна грамотність як складова
академічної культури » було повторено тезу 
доктора історичних наук, профессора Д. М. 
Чорного:  Тріада: викладач, бібліотекар, 
студент.  Але, було внесено пропозицію….

Викладач – Бібліотекар – Студент

На конференції було розглянуто такі питання:  
Розробка та впровадження дієвих механізмів забезпечення академічної 
доброчесності в університетах;
Виокремлення досвіду роботи університетських бібліотек та Української 
бібліотечної асоціації у поширенні знань про норми академічної доброчесності.
Пропонування альтернативної практики формування нової академічної культури 
відповідно до світових норм академічної доброчесності. 



Герберт Маршалл 
МакЛюен (Herbert
Marshall McLuhan, (1911 
— 1980) — канадський
філософ, філолог, 
критик, теоретик 
комунікації.

Фото з сайту ru.wikipedia.org›wiki/Маклюэн,_Маршалл



Маршалл МакЛюен — відомий вчений
XX століття, якого найчастіше цитують. 

У своїй праці «Laws of Media: The New
Science»  він зазначив чотири закона, що
діють на будь-який штучний об’єкт, який
створила людина.



Вчений вважав, що -

Штучна середа постійно трансформується, оскільки
кожен новий об’єкт змінює зв’язки між існуючими.



Модель МакЛюена відкрита для подальшої розробки, так 
як дослідження тільки почалися….

1.Нове  розширює межі.

2. Старе відступає і  пристосовується.

3. Змінюється не суть практики, а засіб ії
втілення.

4. Іновація з часом  стає своєю
протилежностю.



«Тетрада» академічної 
доброчесності університету

• Керівництво (стратегія)

• Викладач (навчання)

• Бібліотека (консультації, інформаційна 
грамотність)

• Студентство, дослідник  (академічний 
результат)



Графічне відображення «Законів
медіа» Маклуена — медіа-тетрада

(Відновлення, Розширення, Перехід у 
протилежність, Застаріння —

характеристика Медіа)

Академічна
доброчесність
університету

Керівництво. 
Загальна стратегія

Викладач. 
Навчання

Бібліотека:
Консультує. 
Інформує.

Студент. 
Дослідник:
результат

Графічне відображення –
характеристики
Тетради «Академічна доброчесність 
університету»



Каразінський університет виступає
партнером Проекту сприяння академічній
доброчесності (SAIUP), що є невід’ємною
складовою нової академічної культури
в українських вищих навчальних закладах 
та передумовою для успішного розвитку
суспільства.



Про затвердження у Вінницькому педуніверситеті
ефективної системи запобігання та виявлення

академічного плагіату

• Прояви академічної нечесності :
• з боку студентів: списування на іспитах, переписування

чужих рефератів, замовлення дипломних робіт, 
використання чужих результатів без посилань на автора;

• з боку викладачів: виконання дипломних на 
замовлення студентів, примушування студентів до 
додаткових навчальних послуг і купівлі навчальної та 
методичної літератури, купівля студентами витратних і 
канцелярських матеріалів, вимагання подарунків під час 
оцінювання, вплив на результати конкурсу та ін.;

• з боку дослідників – академічний плагіат, включення
до авторів досліджень сторонніх осіб, неналежне
наукове рецензування та ін.



Кодекс цінностей Каразінського
університету

• Загальні принципи університетського життя
сформульовано у “Magna Charta Universitatum”,
підписаній ректорами провідних європейських
університетів, зокрема і Каразінського. Однак,
сповідуючи загальні ціннісні принципи, кожен
класичний університет протягом своєї історії наповнює
їх власним ціннісним досвідом.

• Ректором, академіком Вілем Бакіровим було ініційовано
визначення і систематизацію основоположних
цінностей Каразінського університету, які сформувалися
протягом усієї 212-річної історії його існування.



10 принципових ціннісних позицій, які визначали впродовж 
двох століть і визначають сьогодні загальну аксіологію життя 

Каразінського університету.
В. С. Бакіров
ректор ХНУ

• 1. Єдність освіти і науки
• 2. Демократизм і колегіальність
• 3. Академічна свобода і академічна 

відповідальність
• 4. Громадянськість і патріотизм
• 5. Просвітительство
• 6. Гуманізм
• 7. Креативність
• 8. Вільнодумство
• 9. Відкритість і толерантність
• 10. Досконалість



Кодекс цінностей Каразінського університету

Серед загальних 
ціннісних принципів:

Академічна свобода й 
академічна 
відповідальність –
дотримання педагогічної і 
наукової етики та 
академічної 
доброчесності



В університеті створено:

Навчальний центр менеджменту якості та 
моніторингу освіти, він входить до складу 
Управління якості освітою.



Завдання:

• реалізація заходів із запобігання академічного
шахрайства, забезпечення прозорості та об’єктивності
оцінювання результатів навчання й атестації здобувачів
вищої освіти;

• організація і контроль заходів із запобігання та 
виявлення плагіату в дипломних роботах (проектах);

• узагальнення й аналіз результатів діяльності
структурних підрозділів університету з менеджменту 
якості освітньої діяльності, забезпечення якості освіти, 
формування культури якості, впровадження принципів
академічної доброчесності;



Між Харківським національним
університетом імені В. Н. Каразіна та 

організацією «Плагіат», українським філіалом
компанії Plagiat.pl, відбулося підписання

Меморандуму про співпрацю.



Академічна доброчесність та  викладачі 
університету

З метою поширення практичних
знань і навичок у впровадженні
основних принципів академічної
доброчесності в університеті
проводяться семінари, майстер-
класи, презентації, лекції тощо. 
Зокрема, у поточному навчальному
році пройшов триденний тренінг-
марафон для студентів
та викладачів університету, а також
презентовано книгу «Академічна
чесність як основа сталого розвитку
університету».

http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf


Тренінг-марафон щодо сприяння
академічній доброчесності

• 16–18 вересня 2016 року в Каразінському університеті проходив 
триденний тренінг-марафон для студентів та викладачів університету
у рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні —
SAIUP спільно з Active Citizens Ukraine.

• Триденний тренінг був насичений різноманітними іграми й тестами, 
які допомогли учасникам зрозуміти, що початком важливих змін
в українській освітній сфері можуть стати самі студенти і випускники
університетів. Зокрема, присутні взяли участь у новаційних методах 
групової співпраці, таких як форум-театр і світове кафе, 
що допомогли покроково розробити схеми-планування і реалізації
проектів.



• 13–14 травня 2017 року у Харкові проходив 
семінар «Академічне письмо як інструмент
доброчесності».

• Лектор: доктор філософії з риторики та 
комунікацій Вікторія Тейлор (Університет
Арізони, США).

• Мета семінару — надання допомоги
фахівцями з англійської мови, професорам та 
аспірантам, розкриття практичного значення
академічного письма, використання його як 
інструменту для подальшого просування
студентського наукового потенціалу по всьому
світі. 



• 15 травня 2017 року в Каразінському
університеті відбувся регіональний семінар
«Система внутрішнього забезпечення якості
освіти згідно з європейськими
стандартами».

• Організатор заходу: Американські Ради з 
міжнародної освіти, за підтримки Чеської
агенції розвитку та Посольства Республіки
Чехія



«Довідник з академічної доброчесності для школярів»

• «Довідник з академічної доброчесності для 
школярів» / уклад. М. В. Григор’єва, О. І. 
Крикова, С. Г. Пєвко; за загал. Ред. О. О. Гужви
– Х. : ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, 2016. – 64 с.

• Від того, які випускники виходять сьогодні зі
шкільних стін, залежить, якими будуть
абітурієнти та майбутні студенти. Молоді
люди потрапляють зі школи в університет
вже з певними сформованими звичками
щодо навчання – як вчитися, як виконувати
завдання, що є прийнятним і нормальним в 
процесі навчання, що можна, а чого – не 
можна робити.

• Саме для того, щоб висвітлити проблему 
плагіату і розповісти про неї зрозумілою
мовою, був виданий цей довідник.



Пріоритетний напрямок - подальша інтеграція у 
європейський та світовий науковий простір

... розвиток репозитарію університету:

• 2010 р. – 6% навчальних посібників і публікацій 
науковців

• 2014 р. – 20 % 

• 2017 р. – 50% 

• 2020 р. – 80 %

Програма розвитку ХНУ імені 
В.Н.Каразіна на 2010–2020 рр.



Про стан і перспективи
розвитку

електронного архіву
університету

та академічна доброчесність
Квітень 2017



Окремим кроком на шляху формування
нової академічної культури, що

базуватиметься на довірі, чесності та 
прозорості, стало оприлюднення текстів

дисертацій керівництва і працівників
університету.





Бібліотека: консультує, інформує студентів, 

науковців

Проводяться заняття, починаючи з
першого курсу спрямовані на
розвиток базових навичок,
необхідних для навчання в
університеті, направлені на
формування у студентів розуміння
того, що таке плагіат, вироблення
здібностей самостійно атрибутувати
і правильно оформляти посилання
на запозичені в літературі ідеї.

• з пошуку навчального матеріалу

• бібліографічного оформлення 
дослідницької роботи

• правил опису джерел та оформлення 
цитат

Тематичні заняття на замовлення 
факультетів



Бібліотека – ключовий учасник формування 

академічної культури, інформаційної грамотності

Великий внесок в розвиток

інформаційної та медіаосвіти роблять 

бібліотеки, які ведуть інформаційне навчання і 

надають користувачам інформаційні ресурси

Традиційно бібліотеки університетів завжди 

поширювали інформаційну грамотність серед 

студентів та науковців

Бібліотека, інтегруючись у сучасний академічний 

простір, запроваджує нові форми залучення до 

академічної культури  



Для бібліотечних фахівців

ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна – методичний центр бібліотек 

ВНЗ Харківського зонального об'єднання (35 бібліотек)

Харківське обласне відділення УБА

12.04.2017 р. Науково-методичний семінар «Сучасний стан та 

перспективи розвитку бібліотек ВНЗ Харківського зонального 

методичного об'єднання» 

“Польові дослідження українського бібліографа, або Як все ж таки оформлювати 

бібліографічні посилання у наукових публікаціях”            
Глазунова Л. В., заст. директора 

ХДНБ ім. Г. Короленка, 

канд. наук із соціальних комунікацій. 

Карнаух І. А., головн. бібліотекар 

ХДНБ імені В. Г. Короленка 



Авторське право!



• Pharrell Williams – «Happy»

• «Happy» — перший сингл американського
співака Фарела Уільямса. 

• Сингл з’явився 21 листопада 2013 року.



Віктор Дроздов, координатор Ізмаїльського
державного гуманітарного університету в Проекті

сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP)

Як зробити освіту доброчесною? Досвід практик 
академічної доброчесності університетів США



Університети США

• Академічна доброчесність – традиція
університету.

• Кодекси честі – стандарти поведінки
академічної спільноти.

• Суд честі – незалежний орган розгляду
порушень академічної доброчесності.

• Висока мотивація студента – запорука
доброчесної поведінки.



• Формування навичок академічного письма 
– головний засіб подолання академічного
плагіату.

• Незнання вимог та правил цитування, 
відсутність навичок написання наукового
тексту, невпевненість у власних силах та 
невміння правильно організувати час – це
найголовніші причини плагіату в 
студентських роботах



Значну роль у навчанні студентів правил цитування
відіграють також бібліотеки.

• Важливо, що формування навичок
академічного письма починається ще в 
школі. В університетах на першому курсі
викладаються дисципліни з основ 
академічного письма, а також діють
спеціальні структурні підрозділи, що
допомагають студентам оволодіти
навичками академічного письма при 
написанні навчальних робіт.



Центр “Вікно в Америку”
інформує та надає доступ до американських ресурсів із 

академічної доброчесності
• American University (Washington)  має великий розділ 

на сайті із он-лайн посиланнями для початківців (як 
уникнути плагіату), також представлений перелік 
книжок та статей із академічної 
доброчесності. http://www.american.edu/academics/in
tegrity/resources.cfm

• На сайті Техаської університетської бібліотеки 
розмішені посилання та роз'яснення що таке плагіат 
та як його уникнути. Цими питаннями займається 
університетський центр писемності The University
Writing Center,  що також сприяє  навчанню 
правильних навиків  писемності та усної мови 
студентів та викладачів. 
http://writingcenter.tamu.edu/About-Us/Mission-
Statement

http://www.american.edu/academics/integrity/resources.cfm
http://writingcenter.tamu.edu/About-Us/Mission-Statement


Міжнародний центр академічної
доброчесності при Ратлендському інституті
етики, Університет Клемсон в Південній
Кароліні, розробив документ 
“Фундаментальні цінності академічної
доброчесності”.



Центр “Вікно в Америку”
Дотримання Honor Code 

Масовий відкритий онлайн-курс «Англійська

мова на допомогу медіаграмотності»

(MООС) - безкоштовна програма, яка

стартувала з 3 квітня 2017 р. за підтримки

Посольства США в Україні.

Курс допомагає учасникам стати краще

поінформованими щодо медіаграмотності і

сучасних засобів масової інформації.

Під час проходження курсу акцент робиться на

дотримання кодексу чесності Coursera’s

Honor Code. Перед кожним оцінюваним

завданням студентам нагадують про

необхідність дотримуватись академічної

доброчесності, та відноситися з повагою

до робіт інших студентів, та до своєї праці.



Співпраця бібліотеки та вчителів регіону

У 2016 – 2017 рр. ЦНБ почала приймати участь у курсах 
підвищення кваліфікації для вчителів загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладів різних типів 
Харкова та Харківської області в системі післядипломної 
освіти. 

Під час практичних занять у центрі “Вікно в Америку”
вчителі дізнаються про ресурси центру, про можливості 
роботи з базами даних, про норми авторського права та 
академічної доброчесності. 



Центр “Вікно в Америку” та академічна доброчесність
You be the judge! (activity)

Identify what does and does not constitute as plagiarism.

Розуміння плагіату в Україні та у 
країнах Західної Європи та 
Америки дещо різниться. Задля 
більшого розуміння, чи 
усвідомлюють студенти, що 
саме є плагіатом, а що ні, було 
проведене англомовне on-line 
тестування “You be the judge!”
Для тестування було 
використано Інтернет-ресурс 
Бібліотеки університету Лідса. 

Тестування проводилось на базі 
центру “Вікно в Америку” серед 
студентів факультету іноземних 
мов (англійське відділення) I та 
V курсів та бібліотекарів.



Центр “Вікно в Америку” та академічна доброчесність
Результати тестування на знання плагіату

7 питань англійською мовою

3 варіанта відповіді: плагіат, не плагіат (добрий приклад), не плагіат 
(поганий приклад)

Відповіді з роз'ясненням на кожне питання та загальний підсумок після 
закінчення тестування.

Тестування показало, що респонденти не 
зовсім розуміють поняття плагіату,  та 
дивляться досить однобоко на це 
питання. 
Студенти першого курсу показали 
результат 2 – 3 правильних відповіді з 7. 
Студенти випускного курсу 
продемонстрували більшу обізнаність,  
їх результат в середньому  4 правильних 
відповіді.
УВАГА! Бібліотекари 6 правильних 
відповідей із 7 !!!



Plagiarism or not plagiarism



Керівництво – Викладач – Бібліотекар – Студент



Чесність Студентів буде підтверджена 
документально

2017 року Вченою радою 
Каразінського університету було 
затверджено Порядок проведення 
перевірки дипломних робіт студентів 
на наявність запозичень з інших 
документів.
Відтепер усі студенти-магістри 
підписують заяву, підтверджуючи 
оригінальність свого дипломного 
проекту.



Керівництво – Викладач – Бібліотекар –

Студент-Дослідник
• Лише у тісній співпраці усієї творчої Тетради можна 

досягти бажаного результату, а саме, коли політика 
академічної доброчесності підтримується керівництвом, 
впроваджується викладацьким складом, бібліотекарі 
інформують та сприяють дотриманню норм чесності, а 
самі студенти відносяться відповідально до свого 
навчання та створюють власні оригінальні наукові 
роботи. 



Потрібно:

• Більш активно доносити інформацію до 
викладачів про сучасну діяльність 
бібліотеки , у т. ч.  про  діяльність Центру 
«Вікно в Америку».

• Спільно з бібліотеками міста, ХОВ УБА, 
департаментом освіти, випускниками 
програм провести «Дні чесності-Days of 
honesty» у Центрі «Вікно в Америку» з 
розповіддю про американський досвід.



• Впровадити принципи академічної
доброчесності не можна за рік або два.

• Для цього потрібен значно більший час та, 
найголовніше, бажання більшості членів
університетської спільноти.

• В. Дроздов



Чесність- доброчесність!



• Тетрада Маклюэна: как автомобили, селфи
и DIY связывают нас с прошлым. URL: 
https://theoryandpractice.ru/posts/9383--
tetrada-makluena.

• Про затвердження в Педуніверситеті
ефективної системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату. URL: 
https://www.vspu.edu.ua/index.php?event=5
02.

https://theoryandpractice.ru/posts/9383--tetrada-makluena
https://www.vspu.edu.ua/index.php?event=502


• Віктор Дроздов: Як зробити освіту
доброчесною? Досвід практик академічної
доброчесності університетів США. URL: 
http://www.saiup.org.ua/novyny/viktor-
drozdov-yak-zrobyty-osvitu-dobrochesnoyu-
dosvid-praktyk-akademichnoyi-
dobrochesnosti-universytetiv-ssha/

http://www.saiup.org.ua/novyny/viktor-drozdov-yak-zrobyty-osvitu-dobrochesnoyu-dosvid-praktyk-akademichnoyi-dobrochesnosti-universytetiv-ssha/

