
Методичні рекомендації для закладів вищої освіти 

з підтримки принципів академічної доброчесності 

Набуття студентами компетентностей з академічної доброчесності та навичок 

якісного академічного письма 

Стійкою перепоною до розвитку навичок доброго академічного письма в 

Україні є традиція неякісних, несумісних із кращим світовим досвідом і вимогами 

практик академічного письма (недосконала структура наукової статті та анотації до 

неї, відсутність традиції належного рецензування, необхідність наукових публікацій 

для звіту, а не як презентації власного дослідження тощо). Тиск цих традицій суттєво 

загальмовує поширення кращих практик академічного письма в Україні як серед 

дослідників і викладачів, так і серед студентів.  

Традицію навчання студентів академічного письму слід формувати, 

починаючи з моменту їх вступу до ЗВО. Необхідно наголошувати на різниці між 

шкільним письмом та письмом академічним щодо вимог, щодо оформлення думок, 

публічних виступів, візуальних презентацій тощо. Опанування навичок якісного 

академічного письма — складний процес, який потребує тривалих і наполегливих 

зусиль. Тому, за умови створення та впровадження, очікуваними результатами 

навчання з окремого курсу мають стати розуміння основних принципів та базових 

навичок академічного письма здобувачами освіти. У такому курсі викладачі 

ознайомлюють студентів із кращими та небажаними прийомами письма, дають їм 

можливість практики в рамках виконання певних завдань, позначають напрями, в 

яких студенти зможуть далі самовдосконалюватися після завершення курсу. 

Завдання для покращення навичок академічного письма включено у курси, які 

прослуховують здобувачі освіти. У профільних для спеціальності предметах 

(дисциплінах), які передбачають підготовку студентами письмових робіт і 

викладаються на 1-2 курсах бакалаврату, необхідне вдосконалення навичок 

академічного письма.  

Дисципліни, які передбачають вдосконалення навичок академічного письма: 

1. Академічне писемне мовлення 

2. Теоретичні курси з основної (німецької) мови (стилістика, лексикологія, 

теоретична фонетика, теоретична граматика, лінгвокраїнознавство історія 

німецької мови) 

3. Методика викладання іноземних мов 

4. Практичний курс німецької мови 

5. Аналітичне читання 

Компетентності із академічної доброчесності, що їх має набути студент 

Серед результатів навчання студента із академічної доброчесності виділимо 

здатність: 



• діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності 

та професійної етики; 

• самостійно виконувати навчальні завдання; 

• коректно покликатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, 

відомостей; 

• усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності, оцінювати приклади 

людської поведінки відповідно до цих; 

• оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної 

доброчесності; 

• давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними та 

професійними нормами. 

Прийоми навчання студентів належному академічному письму 

У навчальних дисциплінах, які передбачають виконання студентами письмових 

аналітичних робіт (курсової роботи, написання есе тощо), виділено окремий час на 

викладання основ академічного письма і пояснення вимог до передбаченої 

письмової роботи студента. Слід опиратися на такі засади та застосовувати такі 

інструменти: 

• пояснювати пов’язані із письмовим завданням вимоги, а також сутність, 

особливості та причини неприпустимості академічного плагіату якомога раніше, на 

початку кожної дисципліни; 

• пояснювати студентам цінність набуття нових знань, академічні норми, яких 

необхідно дотримуватися, чому вони важливі, що таке академічна доброчесність, 

які її цінності, чóму вона слугує, як студенти своїми діями можуть долучитися до її 

розбудови; 

• надавати студентам зрозумілу інформацію про правила академічного письма; 

• прописувати у програмі курсу політику щодо академічного плагіату; 

• формулювати завдання в такий спосіб, аби їх не можна було сплагіатити 

(аналітичне, а не відтворювальне формулювання завдання; висока 

конкретизованість завдання; опрацювання конкретних джерел і даних); 

• переконуватися, що вимоги до завдання і критерії його оцінювання було пояснено 

належним чином. Вимоги до письмових робіт (обсяг, стиль цитування, допустима 

кількість цитат, правила оформлення та ін.) мають бути чітко прописані у 

методичних матеріалах для студентів; 

• розробляти нестандартні, творчі завдання, оновлювати їх щорічно; 



• обговорювати зі студентами приклади якісного та неякісного академічного 

письма; 

• студенти можуть рецензувати роботи один одного: надавати їм для цього критерії 

оцінки. 

Для якісного академічного письма студенти мають опанувати знання й 

навички: 

• шукати, обирати й оцінювати якість джерел; 

• робити нотатки, завжди вказуючи джерело; 

• виділяти головні думки в тексті; 

• підсумовувати текст та ідеї; 

• перефразовувати чужі думки своїми словами стисло, детально, без зміни змісту 

цих думок; 

• правильно описувати посилання на джерело; 

• правильно цитувати; 

• знати про форми академічного плагіату і про шляхи запобігання йому; 

• формулювати і чітко висловлювати власні думки; 

• знати структуру академічного тексту; 

• вміти виокремити текст цитат у власному тексті; 
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