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Поговоримо про академічну доброчесність, зміни які відбуваються у вищій освіті це 

тривалий, не одномоментний процес. За мету обрано якість освіти й досягти її можливо 

впроваджуючи нові стандарти навчання, вдосконалюючи процеси викладання, пропонуючи 

нові підходи з використанням сучасних технологій. Змінити своє ставлення до освіти 

повинні всі учасники освітнього процесу, необхідно міняти й вибудовувати нові відносини 

всередині системи, університетів, які будуть будуватися на принципах доброчесності, 

взаємної довіри, поваги та відповідальності. При цьому відповідальність повинні нести 

абсолютно всі, починаючи від адміністрації університету, викладачів і закінчуючи 

студентами. 

 

Як розв'язувати проблему коли люди визнають плагіат чи списування за норму? Чи 

проблема в тому, що в дуже багатьох випадках студенти та викладачі так само часто навіть 

можуть не усвідомлювати, що вони використовують плагіат, не розуміти якими мають бути 

вимоги яких необхідно дотримуватися. Необхідні роз`яснення що є плагіатом, як з цим 

боротись, що потрібно робити та як правильно оформити наукові та студентські роботи. 

Просвітництво, як віра в силу знань, допоможе стати освіченішими, а 

значить доброчеснішими*. 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки ЦНТУ пропонує бібліографічний 

покажчик в якому зібранні монографії, навчально-методичні посібники, законодавчі 

документи, статті дослідників на актуальну тему: «Академічна доброчесність – невід`ємна 

частина освітнього процесу». Бібліографічні описи джерел мають посилання на 

повнотекстові ресурси, для більш детального вивчення запропонованої теми. Це зручно, 

зважаючи на карантинні обмеження. Бібліографічний покажчик стане корисний широкому 

колу читачів. 

 

Бібліографічний покажчик складено відповідно стандарту ДСТУ 7.1: 2006. Джерела 

розміщені в алфавітному порядку. 
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