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Зміст

1. Проблеми наукової доброчесності в сучасному науковому
середовищі: світовий, європейський та національний досвід.
2. Морально-етичні цінності дослідника: професійний обов’язок,
соціальна відповідальність, академічна честь, повага до іншої
людини.
3. Етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні академічної
комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі.
4. Академічні кодекси цінностей.

1. Problems of research integrity in the modern scientific environment:
global, European and national experience.
2. Moral and ethical values of the researcher: professional duty, social
responsibility, academic honor, respect for another person.
3. Ethical principles of the teacher-researcher in the implementation of
academic communication on the subject-subjective, humanistic basis.
4. Academic codes of values

Мета лекції: окреслити проблеми наукової доброчесності,
морально-етичні цінності дослідника у здійсненні академічної
комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі.

1.Проблеми наукової доброчесності у сучасному науковому
середовищі: світовий, європейський та національний досвід.

Складові академічної доброчесності:
чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність
(Центр академічної доброчесності, 1999), мужність (2013).

Цінності та принципи Бухарестської Декларації з етичних
цінностей та принципів вищої освіти в Європейському регіоні
(2004):
академічна етика, культура та спільнота;
академічна доброчесність у процесах викладання та навчання;
демократичне та етичне керівництво та управління;
дослідження, що базуються на академічній доброчесності та
соціальній відповідальності.

Міжнародний центр академічної чесності –
250 установ, 1 500 представників із 21 країни (станом на 2014).
«Перелік етичних стандартів» розроблений Асоціацією
міжнародних освітян (NAFSA),
«Етичний кодекс» розроблений Національною Освітньою
Асоціацією,
«Етичний кодекс членів Фулбрайтівського товариства України»
(2007),
Європейська хартія для науковців (2005),
«Кодекс рекрутації академічних працівників».

грудень 2015 р.: Рада ЄС ухвалила документ під назвою
«Висновки щодо дослідницької доброчесності»
(«The EU Council Conclusions on Research Integrity»)

Закон України «Про освіту» (2017)
•
Стаття 48. Академічна доброчесність
• Академічна доброчесніть - це сукупність принципів, правил
поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на
формування самостійної і відповідальної особистості, спроможної
вирішувати завдання відповідно до освітнього рівня з
дотриманням норм права та суспільної моралі.

2.Морально-етичні цінності дослідника: професійний
обов’язок, соціальна відповідальність, академічна честь,
повага до іншої людини.
•

Дослідницька доброчесність сьогодні є політичним пріоритетом
Європейської Комісії. Комісія визначає шість ключових цінностей
дослідника:
• Чесність •
• Довіра •
• Справедливість •
• Повага •
• Відповідальність •
• Сміливість
•

Гідність - сукупність рис, що характеризують позитивні
моральні якості; усвідомлення людиною своєї громадської ваги,
громадського обов’язку, цінності.
Словник української мови: в 11 томах. — Том 2, 1971. — с. 65.

ἄξιος від грецьк., достойнъ, годенъ, праведенъ
Памво Беринда «Лексікон славеноросскій»

честь - сукупність вищих моральних принципів, якими людина
керується у своїй поведінці; повага, пошана, визнання кого-,
чого-небудь.
Словник української мови: в 11 томах. — Том 11, 1980. — с. 316.

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИКА:

Дотримуватися загальнолюдських норм моральності.
Здійснювати безкорисливий пошук істини без будь-яких поступок
кон’юнктурі, зовнішнього тиску тощо.
Пошук нового знання і його чесне обґрунтування.
Свобода наукового пошуку.
Висока соціальна відповідальність за результати своїх досліджень.

•

Дослідницька доброчесність – якість і наукова досконалість –
відкрита наука – становитимуть ціннісну парадигму Європейського
дослідницького
простору
у
найближчий
період
та
обумовлюватимуть умови розвитку науки та інновацій.

OECD «Кращі практики забезпечення дослідницької
доброчесності та запобігання недоброчесності» (2007)
– Чесність;
– Надійність;
– Об’єктивність;
– Неупередженість та незалежність;
– Відкрита наукова комунікація;
– Сумлінність;
– Справедливість;
– Відповідальність

листопад 2016 р. – Європейська Комісія у співпраці з
ключовими стейкхолдерами організувала семінар з дослідницької
доброчесності, під час якого і було допрацьовано та
сконсультовано проект Кодексу дослідницької доброчесності

24 березня 2017 р., Європейський кодекс дослідницької
доброчесності (European Code of Conduct for Research Integrity)
– надійність у забезпеченні якості наукового дослідження,
відображене упобудові, методології, аналізі, використанні ресурсів;
– чесність у розробці, виконанні, рецензуванні, звітуванні та
оприлюдненні дослідження у прозорий, чесний спосіб;
– повага до колег, учасників дослідницького процесу;
– відповідальність за дослідження від ідеї до публікації, за
управління та організацію дослідження, за навчання, наукове
керівництво і наставництво та ін.

Академічна доброчесність – це моральний кодекс та етичні
правила цивілізованого наукового та освітнього співтовариства.
Поняття академічної доброчесності включає в себе такі
цінності, як запобігання шахрайству, фальшуванню та плагіату;
підтримка академічних стандартів; чесність і ретельність у
дослідженнях та науковому видавництві [3].

Академічна культура дослідника в освітньому просторі університету:
лінгвоаксіологічний аспект

Академічна чесність як основа сталого
розвитку університету /
Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд.
дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В.
Фінікова, А. Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016.
– 234 с.

Фундаментальні
доброчесності
Чесність

Довіра

•

цінності

академічної

Академічні спільноти доброчесності просувають пошук істини
й знання через інтелектуальну та особисту чесність у процесі
навчання, викладання, наукових досліджень і надання сервісів по
дорученню адміністрації
Академічні спільноти доброчесності стимулюють і покладаються на
клімат взаємної довіри. Клімат довіри заохочує і підтримує вільний обмін
ідеями

Справедливість

Академічні спільноти доброчесності встановлюють чіткі і прозорі
очікування, стандарти і практики для дотримання справедливості у стосунках
між студентами, викладачами та адміністративним персоналом

Повага

Академічні
спільноти
доброчесності
цінують
інтерактивну,
кооперативну та партисипативну природу навчання і пізнання, шанують та
вважають за належне розмаїття думок та ідей
Академічні спільноти доброчесності покладаються на принципи
особистої відповідальності, що підсилюється готовністю окремих осіб і груп
подавати приклад відповідальної поведінки. Підтримують взаємно узгоджені
стандарти, а також вживають належних заходів у випадку їхнього
недотримання
Для розбудови й підтримання академічних спільнот доброчесності
потрібно більше, ніж просто вірити в фундаментальні цінності. Трансформація
цінностей від розмов про них до відповідних дій, їхнє відстоювання в умовах
тиску і труднощів потребує рішучості, цілеспрямованості і мужності

Відповідальність

Мужність

3.Етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні
академічної комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній
основі.

Лінгвоаксіологія (від грец. Αξία - цінність і λόγος - слово, поняття)
- новий науковий напрям, який вивчає цінності, що визначають
спрямованість людської діяльності, мотивацію людських вчинків,
відображені в мові, та їхню оцінну семантику.

Кожний освічений народ лише тоді
має значення в науці, коли збагачує її
істинами, які залишаються такими ж
для всіх народів

Костянтин Дмитрович Ушинський

Лінгвоаксіологія (від грец. Αξία - цінність і λόγος - слово, поняття)
- новий науковий напрям, який вивчає цінності, що визначають
спрямованість людської діяльності, мотивацію людських вчинків,
відображені в мові, та їхню оцінну семантику.

Положення про Національний репозитарій академічних текстів, затверджене
ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 19 липня 2017 р. № 541

академічний текст - це авторський твір наукового,
науково-технічного та навчального характеру у формі
дисертації, кваліфікаційної випускної роботи,
наукового видання, наукової статті, звіту у сфері
наукової і науково-технічної діяльності, депонованої
наукової роботи, підручника, навчального посібника,
інших науково- та навчально-методичних праць.

Внесення до репозитарію дисертацій та
кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої
освіти є обов’язковим.

дискурс – це зв’язний текст у
сукупності з екстралінгвістичними –
прагматичними, соціокультурними,
психологічними та іншими факторами;
- текст, узятий у подієвому аспекті;
- мовлення, яке розглядається як
цілеспрямована соціальна дія,
як компонент, що бере участь у
взаємодії людей та механізмах їх
свідомості (когнітивних процесах).
Дискурс – це мовлення, що “занурене
у життя”
Арутюнова Ніна
Давидівна

Педагогічний та науковий дискурси
основні характеристики
комуніканти

Педагогічний
Науковий дискурс
дискурс
Статусна
Статусна рівність
комунікантів
нерівність комуні- учасників, дослідники
кантов,
викладач/учні;
студенти;
координатор
організатор

хронотоп

школа, клас, ВНЗ, конференція, лабораторія
аудиторія;
освітній процес

цінності

цінності соціуму

знання, відкриття;
визнання,
необхідність отримувати знання;
доводити їх потребу;
повага до фактів, пошук істини,
точність у формулюванні

Рівень плагіату (у %) у текстах наукових робіт
Джерело: інтерактивна карта ресурсу Plag.pl
Країна

По
р.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Австрія
Німеччина
Швейцарія
Угорщина
Чехія
Сербія
Греція
Данія
Словаччина
Бельгія
Ісландія
Швеція
Велика Британія
Нідерланди
Болгарія
Франція +
Естонія
Португалія

%
плаг.

Пор. №

7,9
9
10,6
11
11,4
11,6
11,9
13
13,1
13,6
14
14,2
15,2
15,3
15,6
15,7

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

15,9

Країна

Фінляндія
Румунія
Іспанія
Норвегія
Польща
Хорватія
Македонія
Латвія
Італія
Косово
Словенія
Албанія
Боснія і Герцеговина
Литва
Україна
Білорусія
Молдова
Російська Федерація

%
плаг.

16,1
16,4
17,1
17,4
17,5
18,2
19,4
19,8
20,1
21,1
21,2
21,7
23
25,6
31,5
36,2
37,6
42,6

Формування основ академічної культури дослідника у вимірах взаємодії:

Краса української мови
крізь призму художнього слова О.Кониського

Звіт про перевірку на плагіат
№

Доля
в отчете

Доля
в тексте

[01]

73%

75,12%

[02]

5,87%

[03]

2,56%

Источник

Блоков
в отчете

Блоков
в тексте

Ссылка

Актуален на

Модуль поиска

Завантажити

http://osvita.ua

06 Сен 2017

Модуль поиска
Интернет

189

205

5,87%

1.2. Історія розвитку діалектної
фразеології та фразеографії

http://studfiles.ru

27 Июл 2016

Модуль поиска
Интернет

8

8

5,12%

Інше Фразеологізми: стилістичний
та семантичний аспект

http://referatu.com.ua

14 Июл 2016

Модуль поиска
Интернет

16

38

запозичено – 86,1%; оригінальність – 13, 9%

Макс Вебер (1864–1920), лекція «Наука як покликання і
професія» у Мюнхенському університеті (1918 р.):
«Досконалий твір мистецтва ніколи не буде перевершений і
ніколи не застаріє ... Навпаки, кожен з нас знає, що зроблене ним у
сфері науки застаріє через 10, 20, 40 років. Така доля, більш того,
такий зміст наукової роботи, якому вона підпорядкована і якому
служить, і це якраз становить її специфічну відмінність від всіх
інших елементів культури. Будь-яке досконале виконання задуму в
науці означає нові «питання», воно по своїй суті бажає бути
неперевершеним ... Але бути неперевершеним з позиції науки –
нетільки наша спільна доля, а й наша мета. Ми не можемо
працювати, не маючи надії на те, що інші підуть далі ніж ми».

4.Академічні кодекси цінностей.

Аналізуємо український досвід:
-соціологічне дослідження “Академічна культура українського
студентства: основні чинники формування та розвитку” (2015),
проведене Східноукраїнським Фондом соціальних досліджень
спільно з Інститутом соціально-гуманітарних досліджень
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2015-0717/2015.pdf);
-Проект Сприяння академічній доброчесності; школи академічного
письма, центри англомовної академічної комунікації Львівського
національного університету імені Івана Франка;
-кодекс академічної доброчесності, положення про академічну
доброчесність та етику академічних взаємовідносин Сумського
державного університету,
-Кодекс честі працівників та студентів Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут»;
-Центр
розвитку
особистості
Українського
католицького
університету у Львові.
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