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ВЧИТЕЛЬ – це перший, а потім і головний світоч в 

інтелектуальному житті школяра; він пробуджує в дитини жадобу 

знань, повагу до науки, культури, освіти. 

Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ 

 

Коростишівський 

педагогічний фаховий коледж  

імені І.Я. Франка 



18 листопада 2020 року в Коростишіському педагогічному фаховому коледжі 

імені І.Я.Франка відбулася науково-

практична конференція «Академічна 

доброчесність – шлях до успіху в 

освіті». 

Мета конференції: узагальнити 

успішні практики української освітньої спільноти з питань академічної 

доброчесності та якості освіти, проаналізувати, які стратегічні та практичні зміни 

варто здійснити для побудови якісно нової системи освіти України. 

У межах конференції проведено панельні дискусії в окремих секціях. 

I. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ. 

1. Академічна доброчесність – основа успіху. 

2. Фундаментальні цінності академічної доброчесності. 

3. Академічна доброчесність та природничі дисципліни. 

4. Вчимося доброчесності на уроках фізичного виховання. 

5.Проблеми «легкого споживання» та впливу реклами на академічну 

доброчесність в сучасному освітньо – науковому просторі. 

6. Бібліотекарі як агенти змін в академічній спільноті. 

II. ВАШІ ЗНАННЯ - ВАШ КАПІТАЛ. 

1. Академічна доброчесність як визначальний принцип при написанні есе. 

2. Мій двобій з рефератом: як перемогти з честю. 

3. Дотримання вимог доброчесності у підготовці презентаційних матеріалів. 

4. Доповідь як важливий засіб професійної комунікації. 

5.Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження студента. 

III. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ. 

1. Плагіат, як спосіб порушення 

авторського права та крадіжки 

інтелектуальної власності. 

2. ТОП – 10 сервісів для перевірки 

на плагіат. 

3. Академічна відповідальність. 



Із вітальним словом до учасників зібрання звернулася доктор педагогічних наук, 

експерт із неформальної освіти, тренер 

освітніх програм Оксана САМОЙЛЕНКО, 

яка зауважила, що академічна 

доброчесність – це сукупність етичних 

принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

та творчих досягнень. Педагог указала на те, що під академічною доброчесністю ми 

розуміємо правила, яких людина повинна дотримуватися під час створення власних 

проєктів, якщо вона користується допоміжною інформацією. У більшості випадків це 

стосується учнів або студентів, тому що учні в школах готують письмові роботи на 

різні теми, а студенти в університетах – 

реферати, курсові та дипломні роботи.  

Модератор конференції викладач 

психолого-педагогічних дисциплін Світлана 

ЛЕВЧЕНКО зауважила, що  з часу набрання 

чинності нового Закону України «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. Та чи відомо це самим студентам? Щоб дізнатися рівень нашої 

обізнаності щодо правил академічної доброчесності, академічної етики та розуміння 

цінності навчання, ми вирішили провести науково – практичну конференцію 

«академічна доброчесність – шлях до 

успіху в освіті». 

Катерина ХОМ’ЯКОВА, студентка 143 

групи, презентувала доповідь на тему 

«Фундаментальні цінності академічної 

доброчесності». 



Студентка 113 групи Тетяна 

БЕСЕДОВСЬКА розкрила суть академічної 

доброчесності при написанні лабораторних та 

практичних робіт з природничих дисциплін. 

Доповідач ознайомила з чотирма стратегіями, які можна використати, щоб уникнути 

плагіату. 

Студент 331 групи відділення 

«Технологічна освіта і фізичне виховання» 

Ілля ВАГУТОВИЧ повідомив, як учаться 

академічної доброчесності на заняттях 

фізичного виховання.  

Проблеми «легкого споживання» та впливу реклами на академічну доброчесність 

в сучасному освітньо-науковому просторі 

досліджувала студентка 141 групи 

АЛЄКСЄЄВА Дарина. 

Бібліотекар Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу звернула 

увагу на підготовку публічних виступів. Оксана КРАВЧЕНКО проаналізувала праці 

відомих людей, що частково або 

повністю поцупили думки інших. Так, 

логотип «7 шляхів до Запоріжжя» має 

підозрілу схожість із трендовими 

логотипами Британії. І серед відомих 

казок дитинства, наприклад, схожість 

сюжетів «7 богатирів» Олександра Пушкіна та казки «Білосніжка та 7 гномів» братів 

Грімм. 

Студентка 123 групи Марія 

УСТИМОВИЧ розповіла про академічну 

доброчесність як визначальний принцип 

при написанні есе. 

 



У двобій із рефератом: як перемогти з честю вступила МАКСИМЕНКО Даша, 

студентка 121 групи. 

Студентка 113 групи Анастасія БЕЖЕВЕЦЬ вказала на дотримання вимог 

доброчесності у підготовці презентаційних матеріалів. 

СКРИПНЮК Леся, студентка 143 групи звернула увагу на доповідь як важливий 

засіб професійної комунікації. 

Про одну із форм самостійного наукового дослідження – курсову роботу 

доповідала студентка133 групи СОЛОВЕЙ Вікторія. 

Звернулася до правових норм академічної доброчесності студентка 143 групи 

Ілона БОРИСОВА, яка розповіла що є допустимо, а що вважається плагіатом, 

підняла юридичний аспект цього питання. 

 

 

Ознайомила нас із сервісами, що допомагають виявити  плагіат СЕМЕНИШИНА 

Анастасія, студентка 133 групи. 

На останок виступила Ірина КОВАЛЕНКО студентка 141 групи з темою 

«Академічна відповідальність». 



 

 

Учасники та усі присутні на науково-практичній конференції зазначили високий 

науковий рівень доповідей   та методичного забезпечення   проведеного заходу. 

Відмічено необхідність долучати студентів до активної творчої наукової діяльності 

та участі в конференціях різного рівня.  

За результатами проведення конференції укладено збірник. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


