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КОДЕКС ЧЕСТІ ГРУПИ ЯК ОРІЄНТИР ДЛЯ ДОТРИМАННЯ НОРМ 

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТАМИ ВНЗ 

 

Пачко К. Г., бакалавр,  

Керівник: Ковальов О.О., к.т.н.  

Таврійський державний агротехнологічний університет  імені Дмитра 

Моторного 

 

Постановка проблеми. Дотримання норм академічної доброчесності, що в 

результаті буде підвищувати якість освіти, сприяти формуванню фахівців, 

озброєних морально-етичними принципами залежить від кожного зі здобувачів 

вищої освіти. Саме тому останнім часом значного розвитку набуває ідея 

стимулювання кодексу честі академічних груп, що забезпечить обмеження з точки 

зору морально-етичних принципів для членів цієї спільноти [1,2]. З іншого боку 

такий підхід до реалізації принципів академічної доброчесності забезпечить 

солідарну відповідальність представників професорсько – викладацького складу 

закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти за кінцеві результати навчання та 

отриманні при цьому фахові компетенції [3]. 

Основні матеріали дослідження. Реалізація ідеї розробки Кодексу честі в 

кожній з академічних груп сприятиме вирішенню ряду завдань, зокрема [4-8]: 

- здобувачі вищої освіти будуть реалізовувати прагнення до самоврядування, 

що буде ґрунтуватись на принципах відповідальності та самоорганізації; 

- загальні принципі, відзначені в розробленому самими здобувачами вищої 

освіти Кодексу честі групи накладатиме додаткові зобов’язання на моделі поведінки 

членів групи у вищому навчальному закладі, ставленні до своїх обов’язків як 

студента та відповідальності за власну дію або без дію; 

- власне написання норм Кодексу честі академічної групи буде сприяти 

формуванню у здобувачів вищої освіти навичок академічного письма, буде вчити 

основам наукових досліджень при проведенні аналізу шляхів вирішення подібних 

завдань у інших закладах вищої освіти України та засвоєнню первинних навичок 

академічного письма; 
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- участь студентів в реалізації програми академічної доброчесності дозволить їм 

в більшому ступені відчути власну причетність та відповідальність за результати 

навчання; 

- дотримання написаних власноруч норм академічної доброчесності для 

мікроколективу сприятиме формуванню комунікативних навичок та об’єднанню 

особистостей академічної групи в об’єднаний єдиною метою колектив однодумців. 

До проблем реалізації такої пропозиції слід віднести інертність значної частини 

здобувачів вищої освіти. Внаслідок цього з високою часткою імовірності можна 

прогнозувати, що спроба практичної реалізації пропозиції призведе до того, що 

основне навантаження при написанні студентського Кодексу честі буде на 

кураторах академічних груп. Попередити це явище може керівництво цією роботою 

з боку студентської ради та представників деканатів.  

Результати та висновки. Реалізація норм академічної доброчесності залежить 

від кожного з членів освітньо – виховного процесу. Незважаючи на те, що нині 

здобувачі вищої освіти ознайомлюються з Кодексом честі ТДАТУ, основами 

академічної доброчесності та академічного письма на першому курсі навчання, 

активна участь в обговоренні та формулюванні положень цього документу. Саме 

цьому виваженим рішенням буде пропонувати розробку Кодексу честі в кожній з 

академічних груп. 
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