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 Якісна освіта—вимоги  XXI  століття  
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17 квітня 2020 року відбувся круглий стіл-

онлайн «Академічна культура учасників освітнього 

процесу в умовах ДН». 

Участь в онлайн-засіданні взяли 54 учасники – 

здобувачі вищої освіти, аспіранти, викладачі, бібліо-

текарі, члени комісії з етики та АД, колектив Центру 

забезпечення якості вищої освіти СумДПУ імені А.С. 

Макаренка. 

Перший проректор, професор ПШЕНИЧНА 

Л.В. наголосила, що Макаренківська спільнота одно-

стайна в дотриманні принципів академічної доброче-

сності, що надзвичайно важливо в нових умовах дис-

танційного навчання, а саме – чесності до себе, пова-

ги до інтелектуальної праці колег, відповідальності за 

своє майбутнє, щоб вибудовувати довіру між усіма 

стейкхолдерами та якість освітнього процесу. 

Голова комісії з етики та академічної доброчес-

ності, к. філос. н., ст. викладач кафедри філософії та 

соціології ПОНОМАРЕНКО Т.О. ознайомила присут-

ніх із офіційними документами державних структур 

стосовно дотримання академічної доброчесності. Те-

тяна Олександрівна запропонувала учасникам озна-

йомитися із Інформаційним бюлетенем №8 

«Академічна доброчесність» SAIUP https://

www.skeptic.in.ua/wp-content/uploads/Integrity-bulletin-

08.pdf. 

Керівник науково-дослідної лабораторії 

«Академічна культура», завідувач кафедри українсь-

кої мови і літератури, учасник програми Еразмус + 

Жана Моне, д.п.н., проф СЕМЕНОГ О.М. ознайомила 

учасників круглого столу з науковою мовною культу-

рою – складовою академічної культури. Олена Мико-

лаївна запросила учасників до участі у щорічній нау-

ково-практичній конференції «Академічна культура 

дослідника в освітньому просторі», яка відбудеться у 

травні. 

Завідувач відділу інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення наукової бібліотеки – 

БОРИСЕНКО О.І. окреслила покрокову інструкцію 

роботи з програмою Strike Plagiarism. 

Керівник Центру ЗЯВО, к.п.н. ЯЧМЕНИК М.М. 

зазначила, що група викладачів Сумського педагогіч-

ного університету бере участь у ґрантовому проєкті 

«Вивчай і розрізняй: інфомедійна грамотність» від 

IREX - одним із компонентів якого є імплементація 

медіаграмотності і академічної доброчесності в робо-

чі програми дисциплін із української мови, літерату-

ри, історії та мистецтва». Макаренківська спільнота 

вдячна Євгену Ніколаєву, Яні Чапайло, Володимиру 

Бахрушину, Тарасу Тимочко та іншим, які особисто 

презентували матеріали з академічної культури під 

час Зимової школи IREX, АУП (організатори Олена 

Тараненко, Любов Квасюк, Валерій Іванов) та безпе-

рестанно торують шлях з академічної доброчесності 

під час «карантинних» вебінарів. Покликання на 

проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні 

можна знайти на сайті університету, розділ «Якість 

освіти» https://sspu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist). 

Тому, знання отримані під час тренінгів стали міцним 

підґрунтям для швидкої адаптації з підготовки диста-

нційних занять, які вимагають суттєво більших зу-

силь від викладачів до організації лекційних, практи-

чних занять, а від студентів – більшої відповідальнос-

ті у дотримані академічної доброчесності, викорис-

танні онлайн-інструментів, антиплагіатних програм. 

Приємно, що серед учасників були і представ-

ники українських ЗВО. Оксана Петрівна ЦЮНЯК, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри почат-

кової освіти Прикарпатського національного універ-

ситету імені Василя Стефаника подякувала учасни-

кам за теплу академічно-доброчесну атмосферу та 

привітала з прийдешнім Великоднем! 

Аспірантка Анастасія СЬОМІНА, поділилася 

відгуком у соціальній мережі: «Інформація, надана 

спікерами круглого столу, була дуже різноманітна і 

змістовна. Особливо було цікаво почути про деякі 

принципи і методи роботи антиплагіатної системи, 

про те, які форми роботи варто і не варто давати сту-

дентам і учням під час дистанційного навчання он-

лайн, і про особливості самоплагіату, що є одним із 

різновидів порушення академічної доброчеснос-

ті. Дякую організаторам заходу!» 

Одноголосно учасники круглого столу запропо-

нували обов’язково продовжити тренінгові зустрічі з 

академічної культури в аудиторних умовах і були 

одностайними у вислові: «Чесність починається з се-

бе!» Ознайомитися із матеріалами круглого столу 

можна на сайті університету, розділ Якість освіти.. 

      Марина ЯЧМЕНИК,  

кандидат педагогічних наук,  

керівник Центру ЗЯВО  

СумДПУ імені А.С.Макаренка 

КРУГЛИЙ СТІЛ-ОНЛАЙН «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА УЧАСНИКІВ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ» 



 10.02.2020 в Сумському держа-

вному педагогічному університеті 

імені А.С. Макаренка був проведе-

ний конкурс плакатів з "Академічної 

доброчесності". 

 За допомогою ми звернулись 

до студентів-магістрантів, яким було 

доручено провести огляд робіт та 

об'єктивно оцінити творчість та від-

повідну інформативність плакатів. 

Детально проаналізувавши такі різні 

підходи, але кожну по-своєму інди-

відуальну роботу, більшість голосів 

дісталась 331.1 групі. 

 Отже, почесне 1 місце дістаєть-

ся саме їй. Студентам було важко 

визначитись з найкращим кандида-

том для 2 місця, отже його розділя-

ють цілих 3 групи - 331.2, 321.2, 

341.1. Вони були креативними та 

дійсно вразили нас. 3 місце посідає 

група 341.2. 

 Тим не менш ми дякуємо всім 

групам, які підтримали цей конкурс 

та прийняли активну участь у заході 

з популяризації академічної добро-

чесності на нашому факультеті! 

Тиждень Академічної доброчесності—ФІСФ  

На першому тижні 
(3.02-7.02) ІІ семес-
тру 2019-2020 н.р. 
проведено кура-
торську годину, на 
якій обговорюва-
лися норми профе-
сійної етики, ака-
демічної доброче-
сності та відповіда-
льності за їх пору-

шення. 23.12.19 на факультеті іноземної та слов’янської 
філології було проведено зустріч представників факультету 
в Комісії з питань етики та академічної доброчесності 
СумДПУ імені А.С. Макаренка доц. Козлової В.В. та магіст-
рантки Сахно Є. з кураторами, старостами академічних 

груп, деканом, зам деканом факультету. Присутніх студен-
тів та викладачів було ознайомлено з основними положен-
нями Кодексу академічної доброчесності СумДПУ імені 
А.С. Макаренка. Розглянуто форми прояву академічної не 
доброчесності у навчальній, викладацькій, науковій діяль-
ності, а також перелік відповідальностей та санкцій за по-
рушення академічної доброчесності; функції та повнова-
ження комісії з питань етики та академічної доброчесності. 
Запропоновано 
заходи з популя-
ризації принципів 
професійної ети-
ки та академічної 
доброчесності на 
факультеті.  



https://sspu.edu.ua/media/

attachments/2020/04/22/

strikeplagiarism.pdf  

 

Нормативно-правова база з питань якості освіти, етики,  

академічної доброчесності СумДПУ імені А.С.Макаренка 

Дайджест  «Онлайн-самоосвіта—шлях до нових навичок» 

«Вебінари на дивані» від SAIUP 

Академічна доброчесність  VS  

Карантин  

https://saiup.org.ua/  

Онлайн-курс від освітньої плат-

форми ED-ERA 

https://courses.ed-era.com/courses/course-

v1:AmericanCouncils+AcIn101+AcIn2019/
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