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«Я К ПОСИЛИТИ ПОЛІТИКУ ДОБРОЧЕСНОС ТІ ЗВО?»
Більшість українських університетів вже
розробили й ухвалили документи, що регламентують їхню політику академічної доброчесності. Ефективна реалізація цієї політики
має спиратися на низку заходів, що реалізуються на різних рівнях управління ЗВО. З урахуванням методики SAID (Scorecard in Academic Integrity Development, «Оцінний лист розвитку академічної доброчесності»[1]) виділимо кілька груп таких заходів.
ЛІДЕРСТВО І УПРАВЛІННЯ
Розвиток політики академічної доброчесності потребує тривалих і наполегливих зусиль з
боку керівництва закладу освіти. До виконання тих чи інших функцій із просування політики мають залучатися як посадові особи закладу (ректор, проректори, декани, заступники
декана, завідувачі кафедр), так і структурні
підрозділи (центр забезпечення якості вищої
освіти, бібліотека, юридичний відділ та ін.).
Для розгляду порушень академічної доброчесності у ЗВО утворюється комісія з етики, до
складу якої включаються здобувачі освіти.
РОЗРОБКА І ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОЛІТИКИ
Ефективна етична політика університету
виробляється спільно усіма учасниками освітнього процесу. Активне залучення студентства, викладачів, адміністрації закладу до розробки етичного кодексу, ретельне опрацювання і досягнення консенсусу щодо його ключових положень формують належну документальну основу політики академічної доброчесності закладу освіти (детальніше про укладання університетом етичного кодексу див.[2]).
Нормативні акти ЗВО мають визначати:
 розподіл функцій між посадовими особами та підрозділами, відповідальними за
розробку, реалізацію та оновлення політики академічної доброчесності ЗВО;
 механізми впровадження принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в науковий та освітній процеси[3];
 заходи із забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності[3];
 співвідношення між окремими порушеннями академічної доброчесності і можливими видами санкцій (академічної відповідальності) за кожне порушення;
 процедури запобігання, виявлення та розгляду випадків порушення академічної доброчесності[3] та апеляцій;
 регламент роботи етичної комісії.

ІНФОРМУВАННЯ, КОМУНІКАЦІЯ
Гарним інструментом згуртування університетської спільноти навколо академічних цінностей є добровільне підписання студентами, аспірантами, викладачами, представниками адміністрації Декларації про дотримання
академічної доброчесності[3].
Прозорість і відкритий доступ до відповідної інформації — ключові умови розвитку інституційної культури академічної доброчесності.
Зміст політики і правил академічної доброчесності має бути донесений до кожного учасника освітнього процесу. Мають відбуватися
заходи з підвищення кваліфікації викладачів і
навчальні заходи для студентів (як в межах
компонентів освітньої програми, так і додатково до неї). Студентам мають бути доступні
консультації з питань академічного письма,
уникнення порушень академічної доброчесності, процедур розгляду таких порушень,
можливих видів академічної відповідальності,
організовані окремо від навчальних занять.
Питання академічної доброчесності можна
комунікувати через офіційний сайт закладу,
банери, інфографіку, флаєри, роздаткові матеріали; на семінарах, тренінгах, круглих столах, конференціях і гостьових лекціях; у бібліотеці, в коридорах, аудиторіях тощо.

ЯКІСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Розвиток культури академічної доброчесності — важлива умова якісного навчання. Тому
університетському структурному підрозділу із забезпечення якості освіти має бути
доручена низка функцій із адміністрування
політики академічної доброчесності:
 координація підготовки відповідної нормативної бази ЗВО;
 надання консультацій викладачам;
 оновлення вимог до структури силабусів
(див. бюлетень № 11) та інших супровідних документів до навчальних дисциплін;

 моніторинг реалізації політики академічної доброчесності, у т.ч. шляхом регулярних (не рідше одного разу на рік) опитувань учасників освітнього процесу;
 сприяння обміну досвідом з партнерськими університетами;
 участь у розробці нових інформаційних
матеріалів для членів академічної спільноти;
 моніторинг та поширення релевантних інформаційних матеріалів інших організацій, нормативних документів, рекомендацій з кращих практик;
 технічний супровід діяльності етичних
комісій та ін.
НАЗЯВО також рекомендує періодично
(щорічно) готувати й оприлюднювати звіт про
рівень дотримання принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин у закладі вищої освіти[3].

На рівні рішень кафедр і викладачів
необхідно вживати заходів, що покращують
якість освітнього процесу і знижують ризики
академічної недоброчесності, зокрема таких:
 щонайменше, внутрішнє (за можливості, й
зовнішнє) рецензування змісту програм
навчальних дисциплін;
 включення короткого огляду вимог із дотримання правил академічної доброчесності до силабусу кожного курсу;
 рішення про включення до змісту освітніх
програм питань про норми академічної
доброчесності, навчання належного академічного письма;
 визначення типів студентських робіт, які
обов’язково перевіряються на ознаки можливих некоректних текстових запозичень,
у т.ч. із використанням спеціалізованого
програмного забезпечення;
 надання викладачам офіційного, легального доступу до такого програмного забезпечення. Така програма може бути інтегрована до системи управління навчанням,
такої як Moodle;
 оновлення найбільш часто застосовуваних
методик навчання з тим, щоб орієнтувати
студентів не на відтворення інформації, а
на її осмислене використання й розвиток
критичного мислення, творчу діяльність;
 якісна підготовка завдань для перевірки
досягнутих результатів навчання, чесне
оцінювання їх виконання;
 чесний розрахунок часу, необхідного студентам для виконання завдань, підготовки
письмових робіт, його відповідність кількості годин, виділених в освітній програмі
на проходження певного курсу;
 розміщення «в інституційному репозитарії кваліфікаційних робіт здобувачів вищої
освіти (в обов’язковому порядку після їх
захисту)»[3].

СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ
Передбачені нормативними документами
ЗВО процедури встановлення факту порушення академічної доброчесності мають однаковою мірою застосовуватися у всіх випадках виникнення підозри щодо таких фактів.
Подібні види порушень мають передбачати
подібні санкції. Різні суб’єкти можуть бути наділені різними повноваженнями щодо визначення санкцій за те чи те порушення. Наприклад, викладач може самостійно застосовувати за списування під час іспиту санкцію у
вигляді виставлення оцінки «незадовільно»,
тоді як письмове попередження здобувача освіти про неприпустимість такої дії може належати до компетенції декана.
Слід з повагою ставитися до всіх учасників
розгляду порушень академічної доброчесності. Процедури розгляду випадків порушень
мають бути покроково прописані у нормативних документах, передбачати можливість і
порядок розгляду апеляцій.

ДИНАМІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ
Ефективні документи ЗВО, що визначають
політику закладу з етичних питань, періодично оновлюються і вдосконалюються на основі
нових викликів в освіті й наявного досвіду закладу із застосування норм цих документів.
Наприклад, широко запроваджені у зв’язку
із тривалим карантином дистанційні технології навчання — відтепер значно масштабніша
форма діяльності університетів, у якій необхідно реагувати на специфічні для неї проблеми
академічної доброчесності. Набутий досвід
розгляду випадків порушення правил академічної доброчесності є підставою для уточнення відповідних процедур, прописаних у нормативних документах закладу освіти.
Навпаки, коли нормативна база політики
академічної доброчесності ЗВО є рамковою і в
основній змістовній частині дублює норми
освітнього законодавства, це може свідчити,
що ці документи «не працюють», недостатньо
застосовуються для вирішення реальних питань.

«Якщо політика академічної доброчесності [закладу освіти] не переглядалася за останні три роки,
це гарантує, що вона є застарілою».
Jude Carroll

З РЕКОМЕНДАЦІЙ НАЗЯВО:
«Забезпечення академічної доброчесності
має бути частиною внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗВО і передбачає
зокрема такі елементи, як політику… та
внутрішню нормативну базу ЗВО із цього
питання; ...наявність чіткого розподілу відповідних функцій і повноважень між…
структурними підрозділами (посадовими особами) ЗВО; відповідні інформаційнотехнологічні засоби.
Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності мають
бути визначеними, чіткими і зрозумілими,
доступними для всіх учасників освітнього
процесу. Ці процедури мають передбачати як
механізми моніторингу дотримання академічної доброчесності (перевірка письмових
робіт з метою виявлення текстових та інших
запозичень без коректних посилань, рецензування… наукових статей перед публікацією, анонімне опитування здобувачів вищої
освіти щодо наявності / відсутності порушень
академічної доброчесності тощо), так і дієві,
зрозумілі та прозорі процедури реагування
на такі порушення і притягнення до академічної відповідальності».
Необхідне «здійснення заходів з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти. Формами популяризації
можуть бути введення в [освітніх програмах]
окремих [освітніх компонентів], присвячених
академічній доброчесності та навичкам академічного письма, реалізація ЗВО окремих короткострокових модулів з цієї тематики
тощо».
Важлива «наявність у ЗВО політики «нульової толерантності» до будь-яких проявів академічної недоброчесності, втілена в інституційну культуру та підкріплена відповідними процедурами та інституційними практиками»[4] (виділення наше. — авт.).

«На рівні закладу освіти методи
підтримки академічної доброчесності
передбачають формування культури...
академічної доброчесності через внутрішні політики, підписання декларації про дотримання принципів академічної доброчесності... Важливо організовувати заходи, націлені на усвідомлення здобувачами різниці між
отриманням оцінки та досягненням
результатів навчання, отриманням
диплома та здобуттям освіти».
— з Рекомендацій щодо впровадження
змішаного навчання…[5]
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