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ВСТУПНЕ СЛОВО
19 травня 2021 року онлайн на платформі ZOOM кафедрою менеджменту
та публічного адміністрування був проведен Всеукраїнський науковометодичний семінар «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ФАКТОР
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ».

На початку конференції своє вітальне
слово висловила Аванесова Н.Е., доктор
економічних наук, професор, завідуюча
кафедрою менеджменту та публічного
адміністрування Харківського національного
університету будівництва та архітектури:
«Дякую за проявлену увагу, участь в
семінарі! Сподіваюсь, що накопичений нами
досвід, здобуті навички, наші результати
дослідження, які ми сьогодні представили,
будуть Вам корисні в процесі наукової
дослідницької роботи. Бажаю успіхів та
міцного здоров’я!!!».
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В за ході прийняли участь стейкхолдери освітньо-професійної програми
073 Менеджмент:
Яценко Л. М., директор ДП «Харківський механічний завод;
Бондаренко
Ю.В.,
спеціаліст
з
організаційного
розвитку
ФОП «Кистень В.М.»;
Колесник А. В., провідний менеджер з продажів ПрАТ «Харківський
плитковий завод».

Оргкомітет семінару висловлює щиру подяку всім учасникам за
співробітництво: ДВНЗ «Приазовський державний університет», Харківський
національний ехнічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка, Одеська національна академія харчових технологій, Глухівський
національний педагогічний університет ім.О.Довженка, Інститут проблем
ринку та економіко-екологічних проблем НАН України,
Національний
технічний університет «Дніпровська політехніка», Львівський державний
університет внутрішніх справ,
Міжнародний технологічний університет
«Миколаївська політехніка», Byelorussian State Agrarian Technical University,
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний
коледж, Національна металургійна академія України, Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут», Фізико-механічний
інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України та іншим.
Окрему подяку висловлюємо:
Ткаченко С.А. (доктору економічних наук, професору кафедри
управління та адміністрування функцій обліку і оподаткування в системі
фінансів, банківської справи та страхування, Ректору Вищого навчального
закладу
«Міжнародний
технологічний
університет
«Миколаївська
політехніка»);
Лайко О.І. (доктору економічних наук, старшому науковому
співробітнику, заступнику директора з наукової роботи, Інституту проблем
ринку та економіко-екологічних проблем НАН України);
Трушу В.С. (кандидату технічних наук, Фізико-механічний інститут ім.
Г.В. Карпенка НАН України);
Фонарьовій Т.А. (кандидату економічних наук, доценту кафедри
менеджменту, Національної металургійної академії України);
Нестеровій О. Ю. (кандидату педагогічних наук, доценту, Національний
технічний університет «Дніпровська політехніка»)
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Щиро сподіваємось, що результати роботи семінару стануть імпульсами до
подальшого натхнення та вирішення питань успішного формування,
запровадження та реалізації планів розвитку освіти на основі розуміння
принципів академічної доброчесності.
Дякуємо всім учасникам за змістовні доповіді та чудові презентації і
бажаємо успіхів у подальшій науковій діяльності!
З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ
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Секція 1: «ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В
ОСВІТНЄ ТА НАУКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ»
Avanesova N.
Doctor of Economic Science, Professor, Head of the Department of
Management and
Public Administration
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
Serhiienko Yu.
PhD student of the Department of Economics and Business
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF ACADEMIC
INTEGRITY
IN THE EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC ENVIRONMENT OF
UKRAINE
Ukraine's European integration aspirations in the quality of higher education and
science require innovative approaches in accordance with the criteria of granting and
control higher education in the leading countries. The issue of modernization of
higher education in Ukraine deserves special attention in terms of implementation of
fundamental principles academic integrity. This explains the need to reform all levels
of education and higher education, in particular. The competitiveness of Ukrainian
specialists in the domestic and European labor markets is significantly influenced by
the quality of professional training in higher education and the compliance of
diplomas with European standards [1].
Academic integrity has recently become increasingly important, as more and
more unscrupulous scientists borrow other people's ideas, developments,
developments. A number of scientists not only borrow ideas but also copy them
completely foreign scientific works. If borrowing someone else's idea can be carried
out with its development and further improvement, it is less noticeable. Much worse,
when a scientist copies someone else's scientific works. This practice violates the
principles of academic integrity and damages the reputation of the scientist,
educational institution and Ukraine as a whole [2].
An important component of state policy in the field of education and the
principles of educational activities in the Law of Ukraine "On Education" defines
academic integrity. This law was adopted by the Parliament of Ukraine on September
5, 2017. According to Article 42, academic integrity is a set of ethical principles and
rules defined by law, which should guide participants in the educational process
during teaching, teaching and conducting scientific (creative) activities to ensure
confidence in results teaching and / or research (creative) achievements [4].
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Considering academic integrity in a broader sense, it can be argued that it is a
solid foundation for quality education, a catalyst for the morality of society.
Academic integrity directly affects which citizens are trained and educated by higher
education in the country, what values are laid in the process teaching. All this directly
affects the development of the individual and in the future on the model of its
behavior in society [3].
Violation of academic integrity is considered (table 1):
Table 1
Types of violation of academic integrity
Type of violation
of academic integrity
academic
plagiarism

self-plagiarism
fabrication
falsification
write-off

deception

bribery

biased evaluation

The essence of the violation
publication (partially or completely) of scientific
(creative) results obtained by other persons as the results
of own research (creativity) and / or reproduction of
published texts (published works of art) by other authors
without indication of authorship
publication (in part or in full) of their own previously
published scientific results as new scientific results
inventing data or facts used in the educational process or
research
conscious change or modification of existing data
relating to the educational process or research
performing written work involving external sources of
information, other than those permitted for use, in
particular when evaluating learning outcomes
providing knowingly false information about one's own
educational (scientific, creative) activity or organization
of the educational process; forms of deception are, in
particular, academic plagiarism, self-plagiarism,
fabrication, falsification and writing off
provision (receipt) by a participant of the educational
process or a proposal to provide (receive) funds,
property, services, benefits or any other benefits of a
material or intangible nature in order to obtain an illegal
advantage in the educational process
deliberate overestimation or underestimation of the
learning outcomes of students
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For violation of academic integrity, pedagogical, scientific-pedagogical and
scientific staff of educational institutions may be held liable for such academic
liability.
It should be noted that according to part seven of Article 42 of the Law of
Ukraine "On Education" [4] types of academic responsibility (including additional
and / or detailed) participants in the educational process for specific violations of
academic integrity may be determined by special laws and internal regulations of the
educational institution. subject to approval (approval) by the main collegial governing
body of the educational institution by the Academic Council - and approval of
relevant self-government bodies of education seekers in terms of their responsibility.
An example of the implementation of the principles of academic integrity in the
educational and scientific environment is the signing of a memorandum held on
February 23, 2018, in the premises of the Ministry of Education and Science of
Ukraine with Plagiat.pl, which will possibility for Ukrainian universities to use a
modern system for detecting plagiarism for free for 5 years, in particular from works
performed in different languages [5].
Among the main ways to overcome the problem of academic dishonesty is to
correct the behavior of students and pupils; improving teaching; increase motivation
to study; formation of a culture of academic integrity, including institutional culture
and culture in micro-environments.
REFERENCES
1. Turkova D. M. Psykholohichni, pedahohichni ta orhanizatsiini umovy
zaprovadzhennia yevropeiskykh standartiv pidhotovky maibutnikh praktychnykh
psykholohiv u systemi vyshchoi osvity Ukrainy. Problemy suchasnoi psykholohii.
2014. Vyp. 25. S. 518-529.
2. Kalynovskyi Yu. Yu. Akademichna chesnist yak chynnyk pravovoho
vykhovannia studentskoi molodi. Hileia. 2012. Vyp. 63. S. 477–48.
3. Dobko T. Akademichna kultura yak neobkhidna peredumova efektyvnoho
upravlinnia suchasnym universytetom v umovakh avtonomii. Dukh i Litera. 2016.
№19. Cpetsialnyi vypusk «Universytetska avtonomiia». S. 93–102.
4. Pro osvitu. Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, №
38-39, st.380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (data
zvernennia 20.04.2021)
5. Bezhuk Yu.M. Implementatsiia pryntsypiv akademichnoi dobrochesnosti v
osvitnie ta naukove seredovyshche Ukrainy. Akademichna dobrochesnist: vyklyky
suchasnosti. Zbirnyk naukovykh ese uchasnykiv naukovoho stazhuvannia dlia osvitian
(Respublika Polshcha, Varshava, 1 – 13.10.2018). Varshava, 2018. S. 7-10
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Лайко О.I.
Д-р екон. наук, старший науковий співробітник,
заступник директора з наукової роботи
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних проблем НАН України
ACTUALIZATION OF THE CONCEPT OF "ACADEMIC INTEGRITY"
In today's world there is an increasing need to turn to this ancient concept,
because the main components of human behavior: honesty, decency, nobility leveled by pragmatism and selfishness of society. Thus, in the context of the fight
against corruption, integrity is officially recognized as a moral and ethical component
of the Ukrainian civil servant, which determines the limit and manner of his behavior,
based on the principles of good attitude to citizens and honesty in their own lives,
responsibilities and orders. state resources [1].
The educational sphere also suffers from the destruction of the ethical postulates
of the upbringing and education of the younger generation on the basis of humanism
and openness, openness and respect. And in scientific circles the practice of
disrespect for copyright, for the independent search for scientific solutions has taken
root. Even the latest information technologies and the Internet contribute to
borrowing someone else's opinion and presenting it as your own (you can "google"
and compose the received information without even analyzing it).
World science and education organizations are now sounding the alarm about
the need to introduce and introduce the concept of integrity officially, at the state
level as a necessary component of behavior in the educational process of schools,
universities, and among the scientific community of Ukrainian institutions. Involving
the leading universities of Ukraine, they are looking for implementation,
implementation of the basic principles of academic integrity in the educational
process from school to educational audience and research laboratory.
An example is the Academic Integrity Project (2016). VN Karazin Kharkiv
National University, together with nine other higher educational institutions of
Ukraine, on the recommendation of the Ministry of Education and Science of
Ukraine, began implementing new progressive educational concepts together with the
initiator - the American Councils for International Education with the support of the
US Embassy.
Its purpose is to convey to the university community the importance of
academic integrity and the consequences of non-compliance with its postulates. After
all, academic integrity means that in the process of teaching and research, students,
teachers and scientists use, above all, the principles of honest work and study, which
will become an integral part of the new academic culture in Ukrainian higher
education and a prerequisite for successful society.
An example of the completion of such cooperation is the conference "Academic
Integrity: A Practical Dimension" held in April 2019, organized by the American
Council on International Education, Kyiv-Mohyla Academy University, Unicheck.
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Larysa Ostrolutska wrote about this in the newspaper "World: Science, Education,
Technology, Progress" [3, p. 2].
The main conclusion of this event, which was emphasized by the chairman
NAME Serhiy Kvit: academic integrity (integrity), ie integrity in education is the
importance of relations within the academic community and society (here we include
the relationship between the author of the monograph and a young scientist who uses
data from this monograph).
The formed new concept of the integrity of academic integrity brings for the
future educational process changes in the culture of universities and schools, the
establishment of principles that grow from the culture of the university community,
and is a unique mission of each university, academy, school. Undoubtedly, the most
important step in the implementation of the principles of academic integrity was the
introduction of the Law of Ukraine "On Education" [1].
Quality Assurance in Education, provides definitions and basic definitions of
academic integrity. Academic integrity is a set of ethical principles and rules defined
by law, which should guide the participants of the educational process during
training, teaching and conducting scientific (creative) activities in order to ensure
confidence in learning outcomes and / or scientific (creative) achievements.
Thus, academic integrity in the notion of ethical and culturosophical became a
norm of the Law with clearly defined interpretations, rules, criteria, requirements and
sanctions.
REFERENCES
1. Academic integrity: a mythical concept or an effective tool quality assurance
of
education?
URL:
http://education-ua.org/ua/articles/930-akademichnadobrochesnist-mifichnakontseptsiya-chi-dievij-instrument-zabezpechennya-yakostivishchoji-osviti.
2. Ostrolutska L. Academic integrity is the purification of Ukrainian education.
World: science, education, technology, progress. 2019. №15-16. 4 s. URL:
http://www1.nas.gov.ua/svit/newspapers/Documents/Sv1516_19.pdf.
3. Law of Ukraine "On Education" of 05.09. 2017 №2145-VIII with changes
and additions. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
Колодяжна Т.В.
Канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
НАПРЯМКИ ДОСЯГНЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
Успішність університету залежить не лише від його місця у рейтингах, а й
від сприйняття його студентським, науковим та суспільним середовищем
загалом. Тільки в університети, які мають добру репутацію, піде найкращий
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абітурієнт. Однією з умов здобуття хорошої репутації є академічна
доброчесність.
Згідно зі статтею 42 Закону України “Про освіту” академічна
доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом
правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час
навчання, викладання і провадження наукової (творчої) діяльності з метою
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих)
досягнень [1].
Напрямками досягнення академічної доброчесності відповідно до цього
закону є: адекватність та добросовісність оформлення посилань у наукових
текстах, дотримання законодавства про авторське право й суміжні права,
надання достовірної інформації та об’єктивність оцінювання результатів
навчання. У сфері участі України в світовій системі академічної доброчесності
також відбуваються значні зрушення.
Зокрема у 2016 році американські ради з міжнародної освіти в партнерстві
з Міністерством освіти і науки України й за підтримки посольства США
ратифікували Проект сприяння академічній доброчесності в Україні
(Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP), учасниками якого
стали 10 університетів. [2]
Даний проект передбачає реалізацію трьох компонент: створення
суспільної підтримки академічної доброчесності (брендинг); розвиток навичок
зі створення університетської бази з академічної доброчесності зі
застосуванням міжнародних практик (освіта); норми та виконання. норми на
рівні університету й нормативні реформи на рівні міністерства [1].
Проблема автономії вищих навчальних закладів є не тільки проблемою
економічною чи юридичною, вона охоплює всі сфери життєдіяльності і закладу
освіти, і його працівників. Ця проблема багатоаспектна – і філософська, і
соціологічна, і аксіологічна, і педагогічна, і культурологічна... Для її
розв’язання потрібно чітко розуміти мету, завдання, і кінцевий результат таких
реформацій. А зважаючи на всі чинники, які відбуваються в суспільстві,
можемо стверджувати, що процес автономізації – процес довготривалий, і в
кінцевому рахунку, неоднозначний. Тому, що для його розв’язання потрібно
буде задіяти багато ресурсів і матеріальних, і духовних. І у зв’язку з цим,
потрібно розуміти і те, що заклад вищої освіти – це перш за все люди –
викладачі і студенти, які кожного дня взаємодіють між собою в межах
навчального процесу. І налагодження професійних стосунків без академічних
свобод і автономії закладу вищої освіти неможливо. Тому особливо важливим є
з’ясування структурно-логічних, психологічних, педагогічних і культурологічні
чинників у процесі педагогічної взаємодії об’єктів і суб’єктів освітнього
процесу.
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
НЕОБХІДНІСТЬ ВВЕДЕННЯ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
У широкому сенсі академічна доброчесність — це морально-етичні
принципи, обов'язкові для дотримання всіма представниками освітньої та
наукової середовища.
Визначення академічної доброчесності виходить із загальноприйнятих в
академічному середовищі етичних норм взаємовідносин між членами
наукового співтовариства, що утворюють систему цінностей.
Така система цінностей служить орієнтиром і еталоном, на який прийнято
рівнятися.
Основними нормами академічної сумлінності прийнято вважати:
— повагу між колегами: членами науково-педагогічного складу і
студентами;
— повагу до наукових ідей, праць як попередників, так і сучасних;
— готовність до доброзичливої взаємодії в сфері наукового пошуку;
— ретельність у відмінностях між особистими науковими ідеями і
досягненнями та ідеями і результатами наукових робіт, які були представлені
раніше іншими вченими в будь-якій формі (друкована праця, електронна
публікація, публічний виступ, приватне повідомлення або інше);
— чесне виконання обов’язків студентами;
– безумовне дотримання коректності при будь-яких дискусіях і ввічливої
форми критичних висловлювань.
Порушення принципів академічної доброчесності здійснюються шляхом
вчинення некоректних дій з боку будь-якого учасника науково-освітнього
процесу.
До числа порушень норм академічної сумлінності, на мій погляд, слід
віднести такі:
— привласнення чужої інтелектуальної власності (використання під своїм
ім'ям чужих ідей, формулювань, фрагментів текстів або цілісних текстів в
буквальному (цитування без лапок і посилань) або перефразованому вигляді без
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вказівки на справжнє авторство і джерело; це неприпустимо в наукових текстах
будь-якого жанру (включаючи курсові, екзаменаційні роботи, комп'ютерні
програми, наукові проекти, заявки на видання текстів, заявки на гранти тощо);
— нечесна поведінка на екзамені (використання заборонених викладачами
та іншими працівниками науково-педагогічного складу матеріалів, посібників і
технічних пристроїв під час іспиту; незаконне отримання інформації про
екзаменаційні питання; списування з чужої роботи або дозвіл списувати зі
свого; отримання або надання допомоги у вигляді підказки);
— нечесна поведінка при поданні письмових робіт, тобто здача письмових
робіт, створених іншими особами; здача робіт, підготовлених в межах іншого
елемента навчального процесу;
— фальсифікація (фабрикація неіснуючих джерел і даних, а також свідоме
перекручування запозиченої інформації);
— привласнення результатів спільних досліджень (щоб уникнути цього
порушення в разі роботи над спільними проектами кожен студент повинен
вказати, яка частина роботи виконана їм особисто, а яка зроблена спільно з
певними особами;
— перешкоджання роботі інших студентів: свідоме введення в оману
членів дослідницької групи; поширення завідомо неправдивої інформації;
створення неробочої обстановки під час занять; створення перешкод для
проведених іншими слухачами та аспірантами досліджень або експериментів;
зміна чужих комп'ютерних файлів; свідоме ускладнення доступу іншим
студентам до бібліотечних матеріалів та іншої загальнодоступної в університеті
інформації.
Безпосередньою метою введення санкцій за порушення норм сумлінності є
попередження ситуацій, в яких ці норми можуть бути порушені.
Тому, визначення санкцій в разі порушення норм сумлінності закономірне та неминуче.
Залежно від тяжкості порушення і від того, чи є воно навмисним чи
ненавмисним, першим або повторним, до порушника можуть бути застосовані
наступні санкції:
а) попередження;
б) зниження оцінки за представлену роботу (у тому числі за іспит) аж до
незадовільної;
в) призначення додаткової письмової роботи або додаткового складання
іспиту;
г) відмова в підтримці з боку університету при зверненні за допомогою до
сторонніх організацій (заявки на гранти, участь в конференціях, стажування
тощо);
д) зняття зі стипендії (за наявністю);
е) відрахування з університету.
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Перші чотири види санкцій пропонується застосовувати за рішенням
спеціально створеної комісії факультету. Решта вищевказаних санкцій, на мій
погляд, повинна застосовуватися за розпорядженням Ректора університету за
поданням комісії факультету.
Слід також зазначити, що академічна доброчесність набуває актуальності
саме в теперішній час та стає однією з найбільш значущих категорій в
науковому середовищі.
Головним є те, що академічна доброчесність базується на згоді усіх
учасників академічного процесу дотримуватися правил та норм, виконувати
покладені на них обов’язки.
Марченко О.В.
Канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
За останні роки проблеми дотримання академічної доброчесності стають
все більш обговорюваними в наукових колах. Актуальність даної тематики в
Україні пов’язана із загальносвітовими тенденціями до змін застарілих вимог, в
основі яких є кількість, а не якість наукових праць.
Кризу академічної доброчесності на вітчизняних теренах неможна
розглядати відокремлено від загальної кризи суспільства, проявами якої є
толерування порушень етичних й, навіть, законодавчих норм.
Серед факторів негативного впливу також слід виділити наступні [2]:
– в системі вищої освіти в основу покладаються кількісні показники та
дипломи, безвідносно до їх якості (корисності) для суспільства;
– недосконалість законодавства, через що оцінювання наукової діяльності
відбувається виключно за формальними показниками (кількість публікацій,
кількість друкованих аркушів), а не за рівнем отриманих результатів
досліджень;
– надмірні законодавчі вимоги щодо кадрового забезпечення, кількості
публікацій, обсягів кваліфікаційних випускних й інших навчальних робіт тощо;
– відсутність законодавчо встановлених вимог та процедур оцінювання
наукових та навчальних робіт на наявність академічного плагіату;
фальсифікації та інших порушень академічної доброчесності.
– доступність технологій, що значно спрощують копіювання чужих робіт,
фальсифікацію результатів експериментів та емпіричних досліджень тощо.
Закону України «Про освіту» (ст.42) [1] визначає академічну доброчесність
як сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та
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провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
В цьому ж Законі містяться й ключові види порушень академічної
доброчесності, а саме:
- академічний плагіат,
- самоплагіат,
- фабрикація,
- фальсифікація,
- списування,
- обман,
- хабарництво,
- необ’єктивне оцінювання.
При цьому, до різних суб’єктів порушень академічної доброчесності може
бути застосовано різні види відповідальності. Що стосується порушень
академічної доброчесності з боку наукових та науково-педагогічних
працівників, то відповідальність може проявлятись у відмові у присвоєнні
вченого звання або присудженні наукового ступеню, у їх позбавленні, втрата
права займати певні посади чи приймати участь в роботі встановлених законом
органів тощо.
Зокрема, для здобувачів вищої освіти це може бути повторне оцінювання
роботи, повторне проходження заліку або екзамену, втрата академічної
стипендії й навіть відрахування.
В даному контексті важливо зауважити, що виховання академічної
доброчесності у здобувачів значною мірою покладається саме на заклади вищої
освіти. Без базового розуміння здобувачами правил академічної етики
неможливо очікувати прийнятних результатів. Всі види академічних порушень
мають бути чітко доведені до здобувачів (бажано у першому семестрі на
першому курсі), ознайомити потрібно також з наслідками таких дій. При цьому
відповідальність здобувачів за порушення з кожним роком навчання має
зростати і бути найвищою під час підготовки та захисту випускних
кваліфікаційних робіт.
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Труш В.С.
Канд. техн. наук
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВЦЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Сьогодні прогрес в науково-інформаційних технологіях, а особливо в
доступі до інформації, набув значного розвитку. З одного боку, це дозволяє нам
досить безперешкодно дізнаватися актуальні новини та бути в курсі основних
українських та світових подій, наукових досягнень в різних галузях науки та
техніки. Доступ до науково-технічної інформації за допомогою сучасних
технологій також є хорошим помічником для науковця. Адже, особливо
молодому науковцю, нескладно знайти сучасну науково-технічну інформацію
про ті чи інші питання, які є в колі його наукових інтересів. Однак, як кажуть, є
і зворотна сторона медалі. Науковець у своїх роботах (статтях, науководослідних
роботах,
науково-кваліфікаційних
семінарах)
повинен
дотримуватися принципів академічної доброчесності та етики академічних
взаємовідносин [1-6]. Якщо ж він цим буде нехтувати, то він, насамперед,
втрачає свою індивідуальність та не заслуговує на високе звання науковця
взагалі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Український науковець, як і науковець з інших країн, при написанні робіт,
а особливо статей, за результатами власних експериментальних чи теоретичних
досліджень повинен поважати здобутки інших науковців і тому обов’язково
при використанні чужих цитат робити на них посилання. Науковець може
глибше ознайомитися з текстом тієї чи іншої статті та основі цього
сформулювати власну узагальнену думку про отримані результати. Інколи він
може підсумувати думки чи результати чужих досліджень шляхом того, що
замінить окремі слова на синоніми. Тобто, фактично, він їх перефразує, однак
зміст думки джерела від цього не зміниться. Та все ж він має зробити
посилання першоджерело. Якщо ж він цього не зробить, то він, фактично,
привласнює собі чужу роботу. У міжнародній та українській практиці це
допустимо.
Також слід зазначити, що неприпустиме явище самоплагіату. Якщо
звернутися до українського законодавства, то можна побачити, що згадка про
це явище вже є досить давно. Вона існує, зокрема у вигляді заборони захищати
у докторській дисертаційній роботі наукові результати, які були захищені у
кандидатській дисертаційній роботі.
Хорошим сучасним інструментарієм з пошуку та виявлення текстових
збігів є застосування антиплагіатних програм. Однак, слід розуміти, що такі
програми лише допомагають шукати фрагменти схожих текстів, а остаточне
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слово у вказуванні на плагіат залишається за рішенням науковця, який
компетентний в даній галузі науки.
ВИСНОВКИ
Отже, беручи до уваги вище сказане, можна підсумувати, що академічну
доброчесність та етику академічних взаємовідносин у науковому світі
визначають конкретні люди – працівники наукових установ. Наукові
працівники, які не володіють високими моральними принципами (чесність,
відповідальність, відкритість тощо) не можуть усвідомити, що таке
«доброчесність». Лише науковець, який має розвинуті високо моральні риси
здатний продукувати свої наукові роботи з дотриманням академічної
доброчесності та етики академічних взаємовідносин. Дотримання норм
академічної доброчесності є запорукою формування не лише добросовісного
науковця, але й забезпечення формування довіри до української науки в цілому.
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ
ЯК КЛЮЧОВА УМОВА ДОСЯГНЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ
У сучасних умовах розвитку вищої школи плагіат є найбільш серйозними
порушеннями академічної доброчесності, тому що при цьому страждає сама
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ідея оригінального дослідження, що в кінцевому підсумку не тільки не
приносить користі науковому суспільству країни, а й шкодить йому.
На сьогоднішній день боротьба з плагіатом в наукових роботах студентів і
аспірантів повинна включати в себе розробку стратегій і рекомендацій щодо
підвищення ступеня їх академічної освіченості. Розроблені стратегії і
рекомендації також повинні містити й систему покарань за порушення
принципів академічної доброчесності залежності від їх серйозності в
кількісному та якісному вимірах. Одним із сучасних і ефективних методів
боротьби з плагіатом є онлайн-перевірка тексту рукопису на оригінальність.
Найбільш поширеними онлайн-програмами для перевірки англомовних
рукописів є Grammarly, iThenticate і SafeAssign. В Україні зараз існує безліч
різнопланових програм перевірки робіт на плагіат. Тому з кожним роком все
більше університетів і науково-дослідних інститутів світу звертаються за
допомогою до зазначених програм, щоб уникнути інтелектуального
запозичення в наукових працях своїх студентів і співробітників, хоча й ці
програми не позбавлені недоліків – вони мають доступ не до всіх електронних
варіантів наукових робіт, що не дозволяє їх порівнювати з перевіряється
рукописом, також не враховуються прямі переклади тексту з іноземних мов і
виконані перефразування текстів.
Розглядаючи проблему дублювання раніше опублікованої іншими
фахівцями даних з точки зору науки, варто відзначити, що це не тільки питання
якості наукового продукту. Плагіат є свого роду рівнем академічної культури
науковця, що перешкоджає процесу осмислення і знаходження нових наукових
ідей. У зв'язку з цим вищі навчальні заклади з метою боротьби з порушенням
принципів академічної сумлінності повинні працювати над зміцненням
культури і духовності своїх студентів і науково-педагогічних працівників
шляхом проведення різного роду круглих столів і конференцій, спрямованих на
обговорення існуючих проблем, а не обмежуватися тільки введенням санкцій.
Взагалі виявлення одного випадку плагіату в вищому навчальному закладі
вказує на те, що ця проблема носить більш масштабний характер і відображає
справжній стан науки в усьому університеті. Виходячи з цього, сучасна наука
вимагає глобального і комплексного підходу до боротьби з плагіатом, коли
навчатися принципам академічної доброчесності в першу чергу повинні
консультанти, вчені, рецензенти, редактори та експерти з науки при уряді
країни, досвід яких буде служити прикладом студентам і аспірантам.
Зазначимо, що вирішення проблеми з недобросовісним поданням наукової
інформації необхідно починати якомога раніше-до того, як відбувся факт
плагіату, а також вести профілактичну роботу протягом усього періоду
наукової діяльності. У зв'язку з цим треба відзначити важливість і
відповідальність професорсько-викладацького складу щодо контролю за
науковими результатами роботи молодих вчених та студентів.
Перспективним та інноваційно спрямованим виглядає й такий метод
боротьби з проблемою плагіату серед студентів і аспірантів як написання
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різного роду мікропроектів, есе, міждисциплінарних і курсових завдань, а
також ситуативно-аналітичних робіт. При цьому кожна робота повинна бути
перевірена науковим керівником та/або локальною експертною комісією на
предмет її відповідності принципам академічної доброчесності. Це дозволить
студентам шляхом узагальнення, мислення, аналізування отриманих знань та
навичок навчатися самостійно, а також отримувати цінний досвід роботи в
науковій сфері, при цьому дотримуючись принципів академічної
доброчесності. Важливу роль у боротьбі з плагіатом також відіграють так звані
універсальні навчальні модулі, спрямовані на докладне вивчення принципів
академічної
доброчесності.
Зазначені
методи
навчання
активно
використовуються в ряді відомих світових вищих навчальних закладів науководослідних інститутів. Більш того, боротьба з порушеннями принципів
доброчесності повинна проводитися і на академічному рівні, тобто серед
вчених усіх рівнів.
Таким чином, плагіат є ключовою проблемою і серйозним порушенням
принципів академічної доброчесності, тому що при цьому втрачають своє
значення оригінальність і сама ідея наукових досліджень. Інтелектуальне
запозичення зачіпає всі рівні науково-освітнього процесу, починаючи від
студентів і аспірантів і закінчуючи професорсько-викладацьким складом будьякого вищого навчального закладу. А тому боротьба з плагіатом повинна бути
затвердженою стратегією на державному рівні не просто шляхом накопичення
знань і умінь, а й методом формування професійних і загальнокультурних
цінностей на всіх рівнях науково-освітнього процесу. Також автор вважає
доцільним організація локальних груп контролю за академічною доброчесності
в кожному вищому навчальному закладі або науково-дослідному інституті для
перевірки усіх науково-методичних праць.
Фонарьова Т.А.
Канд. екон. наук, доцент
Бушуєв К.М.
Аспірант
Національна металургійна академія України
ДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ВУЗІВ
КРИТЕРІЯМ СВІТОВИХ РЕЙТИНГІВ УНІВЕРСИТЕТІВ, ЯК ФАКТОР
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Глобалізація економічних процесів зумовлює й глобалізацію конкуренції в
освіті. Сьогодні українські ЗВО вступають в конкурентну боротьбу за
абітурієнтів та студентів не тільки між вітчизняними, але й закордонними
провідними університетами. А це зумовлює необхідність відповідати вимогам
до якості освіти не тільки на рівні державних вимог, але й на світовому рівні.
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Як відомо, основні принципи освітньої діяльності згідно з Законом
України «Про освіту» (див. більш детально [1]) є: людиноцентризм;
забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; забезпечення
універсального дизайну та розумного пристосування; науковий характер освіти;
різноманітність освіти; цілісність і наступність системи освіти; інтеграція з
ринком праці; нерозривний зв’язок із світовою та національною історією,
культурою, національними традиціями; свобода у виборі видів, форм і темпу
здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої
діяльності; академічна доброчесність; академічна свобода; фінансова,
академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти у межах,
визначених законом; гуманізм; демократизм; єдність навчання, виховання та
розвитку; виховання патріотизму.[1]
Отже, всі ці принципи притаманні й освіті в закордонних закладах вищої
освіти (ЗВО), й безперечно впроваджуються в українських вузах, але постає ряд
питань, а саме:
1) чому так мало українських ЗВО попадає в світові рейтинги
університетів?
2) в чому невідповідності вимогам міжнародних рейтингів університетів?
3) як вирішити проблеми, які заважають потраплянню вітчизняних ЗВО до
рейтингових списків світового освітнього процесу?
Починати слід з визначення критеріїв оцінювання вузів за світовими
вимогами. На сьогодні п'ять глобальних рейтингів − ARWU, THE, QS, Web і
PRSP − виступають як загальновизнані у світі.
Використовуючи дані [2], можливо зазначити, що практично всі 5-ть
глобальних рейтингів мають групу вимог, яка характеризує результати
наукових досліджень, а саме: число опублікованих статей; число статей
індексованих в базах даних Science Citation Index Expanded і Social Sciences
CitationIndex (Thomson Reuters); середнє число цитувань в розрахунку на одну
статтю (нормалізоване по областям науки, за даними бази Web of Science,
Thomson Reuters); обсяг і репутація НДР та дохід від досліджень; рівень
організації дослідницької роботи; число результатів пошуку по сайту ЗВО
наукової пошуковою системою Google Scholar і число цитувань знайдених
документів; зіставлення числа цитувань до числа статей за останні 11 років;
індекс Хірша (h-index) статей університета за останні 2 роки тощо.
Більшість наведених критеріїв не застосовуються у внутрішній оцінці
українських ЗВО, це не означає, що здобутків не має, але й свідчить про те, що
деяким напрямам не приділяється достатньо уваги, а від так й не стимулюється
діяльність з цих напрямів оцінки.
Другим важливим критерієм оцінки глобальних рейтингів є якість освіти.
Вона оцінюється за такими ознаками: оцінка викладання і умови навчання,
індекс академічної доброчесності; відношення чисельності професорськовикладацького складу до числа студентів; індекс репутації ЗВО серед
роботодавців; рівень забезпеченості ресурсами; рівень соціально значимої
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діяльності випускників; рівень організації навчальної роботи; рівень
професійної компетенції викладацького складу; частка іноземних викладачів
від загальної чисельності викладацького складу; частка іноземних студентів в
загальному контингенті студентів; рівень організації міжнародної діяльності.
Проаналізувавши ці вимоги, можливо зазначити, що при внутрішньої
оцінці українських ЗВО не застосовується деякі з цих критеріїв, а саме,
наприклад, відношення чисельності професорсько-викладацького складу до
числа студентів, але існує тенденція до зменшення числа абітурієнтів останніми
роками, та відбувається скорочення професорсько-викладацького складу.
Іншим прикладом може бути індекс репутації ЗВО серед роботодавців, що
говорить про зв'язок науки та бізнесу, тобто задає вектор спрямування наукових
досліджень та освітніх послуг на задоволення потреб ринку. Але, нажаль,
українські ЗВО не достатньо проводять роботу з комерціалізації наукових
здобутків та інновацій, з підготовки фахівців які затребувані ринком праці.
Також спостерігається не достатній рівень забезпеченості матеріальними
ресурсами. Викликає питання частка іноземних викладачів від загальної
чисельності викладацького складу, отже доволі часто вітчизняні викладачі
проходять стажування у закладах закордоном, але невелика кількість іноземних
викладачів працює або підвищує кваліфікацію в українських ЗВО.
Із позитивних тенденцій можливо зазначити реалізацію академічної
доброчесності. Так згідно з [1] академічна доброчесність − це сукупність
етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися
учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження
наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів
навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Дотримання академічної
доброчесності українських ЗВО розглянемо на прикладі Національної
металургійної академії України (НМетАУ). Забезпечення академічної
доброчесності здійснюється згідно з Положенням про Систему внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти НМетАУ, яке
включає такі розділи: впровадження концепції «студентоцентрованого»
навчання; застосування ефективних механізмів розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; оцінювання
здобувачів вищої освіти; кадрове забезпечення, оцінювання та підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників; наявність необхідних ресурсів
для організації освітнього процесу; функціонування ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників
і здобувачів вищої освіти; застосування зрозумілих і відкритих механізмів і
процедур прийому на навчання, визнання результатів навчання та здобутих
кваліфікацій; інноваційний розвиток наукових досліджень,інтегроване
поєднання освіти, науки та інновацій; забезпечення процесу виховання та
саморозвитку творчої особистості; здійснення постійного аналізу якості
діяльності на основі рейтингу, проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів. [3]
Як видно, з наведених положень, на прикладі НМетАУ, українські ЗВО
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забезпечують якість освіти у максимальній відповідності до вимог та критеріїв
всесвітніх рейтингів. Але є ще напрями які потребують подальших
удосконалень та розробки.Слід пишатися тим, що, українські ЗВО потрапляють
до всесвітньо відомих рейтингів. Топ-5 вузів України за даними QS EECA
University Rankings виглядає так: Київський національний університет ім.
Т.Шевченка, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, НУ «Львівська
політехніка» та НТУ «Харківський політехнічний інститут» [4].
Це ще раз підтверджує доцільність та актуальність застосування критеріїв і
вимог глобальних рейтингів, які обумовлюють:
- розробку стратегій розвитку вітчизняних ЗВО;
- підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку освітніх
послуг, коли вартість навчання в університеті повинна залежите від якості
одержаної в ньому освіти, яка, в свою чергу, визначається числом набраних ним
рейтингових балів;
- прийняття рішень щодо фінансування рейтингових ЗВО;
- саморекламу ЗВО та інформованість суспільства, громадськості,
абітурієнтів та споживачів освітніх послуг, що створюють умови та культуру
взаємодії між ними.
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА НАУКА
Дотримання академічної доброчесності надає будь-якому навчальному
закладу конкурентних переваг на ринку освітніх послуг, оскільки забезпечує
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високу довіру та створює позитивну ділову репутацію, імідж навчального
закладу. Якщо навчальний заклад існує за рахунок фінансових вкладень та
різноманітних грандів від різних інвесторів, як це зазвичай буває в
Європейському світі, то рівень довіри до такого навчального закладу
формується на основі рівня академічної доброчесності.
Кожний вищий навчальний заклад самостійно обирає та використовує
певний набір універсальних норм де які пункти можуть базуватись на
використанні власного досвіду. Вже існують де які рекомендації стосовно
впровадження етичних принципів в вищих навчальних закладах. Питання
етичності в вищих навчальних закладах дуже ґрунтовно було проаналізовано в
роботі [1] «Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в
українських вищих навчальних закладах». В роботі досить чітко наведено та
проаналізовані поняття етичних принципів у вищій освіті, а саме:
– integrity – суцільна відданість індивідів та всієї інституції моральним
принципам та стандартам, які створюють бар’єр для недоброчесності;
– чесність – систематичне уникнення шахрайства, обману крадіжок та
будь-якої безчесної поведінки;
– правда – необмежене прагнення до істини, вільне та відкрите поширення
знань та їх удосконалення (збагачення);
– прозорість – доступність та відкритість інформації, правил, планів,
процесів та дій, які передбачають, що працівники університету зобов’язані
діяти відкрито, передбачувано та зрозуміло задля просування власної
підзвітності та залученості учасників освітнього процесу;
– повага до інших – повага до гідності інших, їхнього фізичного та
психічного здоров’я, на благо колегіальності та співпраці з іншими учасниками
освітнього процесу;
– довіра – усі учасники освітнього процесу мають впевненість в чесності та
integrity один одного та можуть покластись один на одного;
– підзвітність – учасники освітнього процесу належним чином
використовують делеговані їм повноваження;
– справедливість – неупереджене, однакове ставлення до всіх учасників
освітнього процесу, позбавлене дискримінації та нечесності;
– рівність та соціальна справедливість – рівний доступ до освіти незалежно
від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального,
національного походження, стану здоров’я, інвалідності;
– демократичне управління – управління системою вищої освіти та
університетом повинні базуватися на залученні усіх відповідних учасників
освітнього процесу та етичному виконанні своїх повноважень керівництвом на
різних ланках;
– якісна освіта – усі учасники віддані ідеї досягнення найвищої можливої
якості освіти;
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– самовдосконалення та вдосконалення системи – учасники освітнього
процесу визнають важливість та докладають максимальних зусиль для
постійного вдосконалення освітньої системи, зокрема шляхом власного
професійного розвитку;
– інституційна автономія – визнання потреби у відповідній самостійності
університетів задля уникнення надмірного централізованого політичного
контролю за освітньою системою;
– міжнародна співпраця – усі учасники освітнього процессу визнають
важливість міжнародної колаборації в освіті.
Проте феномен академічної недоброчесності є багатогранним та може
проявлятись в різних проявах, так як в основі лежить умисне порушення
прийнятих в навчальних закладах моральних та правових норм, з метою
отримати певних переваг. Розповсюдження таких проявів задає нищівного
удару по якості освіти та якості наукових досліджень, створюючи умови до
виникнення таких феноменів як дипломовану псевдоосвіту та небезпечну
псевдонауку.
Потрібно відмітити, що прояви академічної недоброчесності можна
розділити умовно на дві групи: 1) недоброчесність в освітній діяльності;
2) недоброчесність у науковій діяльності.
Вже існують дослідження, які присвячені такому феномену як академічна
недоброчесность, до елементів якої зазвичай відносять: плагіат; списування
відповідей у іншої особи під час складання будь-якого виду підсумкового або
поточного контролю (іспиту, тесту тощо); придбання в інших осіб чи
організацій з наступним поданням як власних результатів навчальної та
наукової діяльності (звітів, рефератів, контрольних, розрахункових, курсових,
дипломних та магістерських робіт, есе, статей, монографій, навчальних
посібників тощо); академічне шахрайство (підтасовування, фальсифікація
пунктів бібліографії; підтасовування, фальсифікація самих результатів
наукових досліджень); симуляція погіршення стану здоров’я, хвороби з метою
уникнення контрольних заходів; підробка підписів в офіційних документах
(залікових книжках, актах, звітах, угодах тощо)); використання під час
контрольних заходів заборонених технічних засобів (мікронавушників,
телефонів, смартфонів, планшетів тощо); фабрикація даних або результатів;
надання відгуків або рецензій на наукові або навчальні роботи без належного
проведення їх експертизи; нечесності, як включення до списку авторів
наукових, навчальних видань або виконавців проекту осіб, які не брали участь у
підготовці (написанні) та в отриманні наукових результатів; отримання або
пропонування неправомірних винагород за несправедливе отримання будь-яких
переваг у навчальній, дослідницькій чи трудовій діяльності (корупція,
хабарництво) та інше.
Але потрібно відмітити, що приховування або замовчування дій, які
можуть бути розтлумачені як академічна недоброчесність є проявом
академічної недоброчесності.
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Вирішальним кроком у підтримці академічної доброчесності та
запобігання і протидії академічній недоброчесності має сприяти формування
загальнонаціональної системи забезпечення якості вищої освіти. До заходів
протидії академічній недоброчесності та поширенню плагіату доречними є:
використання спеціалізованого програмного забезпечення для виявлення
плагіату; попередня експертна оцінка щодо ознак академічного; загальна
популяризація культури боротьби з плагіатом та інше. Але дуже вагомим
чинником є імплементація Кодексу честі учасників освітнього процессу в
процесі навчання, проведення роз’яснювальних кампаній.
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Секція 2: «ОСНОВНІ ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ У ЗВО ЄВРОПИ ТА СВІТУ»
Nesterova O. Yu.
PhD in education, associate professor
National Technical University “Dnipro Polytechnic”
COURAGE AS ONE OF THE FUNDAMENTAL VALUES
OF ACADEMIC INTEGRITY
The issue of academic integrity is considered in different countries of the world
from various points of view. Some of the researchers consider the principles of
academic integrity as the foundations of quality of education assurance, as they are
helpful in terms of creation of the unique academic community and conditions to
form the personality of student. They are basic for establishing the base for ethical
decision making of a future professional in any field of activity and their readiness to
follow the professional standards requirements. The peculiarity of US approach to
academic integrity development in the higher educational institutions is its close ties
to the professional ethics and the standards of professional ethics even if it is not
always correct to consider the standards in case of students being not active in
professional communities.
The researchers from the International Center for Academic Integrity support the
idea that academic integrity is based on the six values of academic integrity, namely:
1) honesty;
2) trust;
3) fairness;
4) respect;
5) responsibility;
6) courage.
This approach was changed in time, as the first edition of the paper did not
contain such value as courage. Later it was added due to the importance of active
position of a person to maintain academic integrity. The activity component is shown
in the 3rd edition of the Fundamental Values of Academic integrity in the following
statements. The statements also contain the ways of demonstration of courage a s a
part of academic integrity:
- Be brave even when others might not;
- Take a stand to address wrongdoing and support others doing the same;
- Endure discomfort for something you believe in;
- Be undaunted in defending integrity;
- Be willing to take risk and risk failure [2, p.10].
The previous edition of the paper provides the following understanding of the
problem of courage: “Members of academic communities must learn not only to
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make integrous decisions, but also to display the courage necessary to follow their
decisions with action” [1, p. 27].
It is also highlighted that “translating the values from talking points into action standing up for them in the face of pressure and adversity - requires determination,
commitment, and courage” [1, p.26]. So, the idea of active participation and support
of beliefs of stakeholders of educational process is the key concept for academic
integrity maintenance. The persons involved into the educational activities should not
only demonstrate the understanding of some points and ideas, but also be ready to
implement them into their practice. This readiness is based on the courage as a value
of academic integrity.
The idea of courage and active participation becomes of great importance in
terms of quality of education, as it means the practical measures and activities to
prevent misconduct and thus support the quality of the process. This quality is based
on a kind of mutual control of both educators and students being ready to take actions
to protect the “perfect” conditions of education.
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MEASURES TO PREVENT PLAGIARISM IN HIGHER EDUCATION
ENVIRONMENT: WORLD EXPERIENCE
The article is aimed at studying the tools and methods of plagiarism prevention
and detection in higher education environment based on the analysis of relevant
researches conducted by the Ukrainian and foreign scholars.
The subject of plagiarism, or the appropriation of another person's authorship, is
no less ancient than educational activity itself, but due to limited possibilities to prove
the fact of plagiarism, early this problem was less studied and discussed. Scientists’
attitude to this issue are completely different. For one group, plagiarism is the theft of
someone else’s inspiration and creative work, and for another − the usual process of
justifying the fact that nothing in this world is new, everything is somewhere, written
by someone, invented, and therefore is the property of everyone.
The vide use of information and communication technologies significantly
expanded possibilities to find out and use information in study process. Students very
intensively are using these technologies and it is very positive fact. But at the same
time increased the risk students should give in to temptation of use some texts or data
without referencing the original source. Plagiarism is declared as unacceptable in
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legal acts and institutional regulations, but students are plagiarising and higher
education establishments are trying to make barriers for this kind of academic
dishonesty [1].
According to V. Trotska, the possible reasons for the spread of plagiarism
among students in Ukraine include:
1. The need to perform a large amount of written work during the semester /
year.
2. Repetition / irrelevance of the topics of written works / gap between topics
and modern / relevant / interesting needs.
3. Lack of practical application (prospects of application) of work results.
4. Lack of understanding of the need and purpose of performing written works
(uninteresting, outdated subjects).
5. Teachers’ attitude to plagiarism (neutral or outright indulgence).
6. Low level of professionalism, motivation and interest of teachers.
7. Lack of clear and universal rules for assessing the originality of texts, as well
as its connection with the assessment of written works [2, p. 35].
Foltýnek and Glendinning explore policies and systems for assuring academic
integrity and deterring plagiarism in different higher education establishments across
the European Union. Their results show that there are vast differences among the EU
countries in many indicators regarding plagiarism. In some countries students are
trained more than in other countries. Anti-plagiarism policies and procedures are
common in some countries and rare in other ones. Also, the judgement of plagiarism
upon specific case is different among countries. They also found that in many
questions teachers have different views compared to students in the same country.
Many of these differences flow from the culture and history of particular countries [3,
p. 215].
According to Foltýnek, Rybička and Demoliou, students are informed about
plagiarism primarily from the web and not through lecturing or from teachers’
guidance notes. The most difficult aspect of academic writing for students is finding a
good quality source for information retrieval rather than referencing. Most teachers
misunderstand students’ reasons for resorting to plagiarism. More teachers than
students give a verdict of plagiarism for work that is plagiarized. Teachers’ and
students’ opinions on plagiarism policies/procedures and on penalties do not agree [4,
p. 130].
According to Stabingis, Šarlauskienė and Čepaitienė, actions, taken on
plagiarism prevention in can be divided into following groups:
1. adoption of internal documents, regulating prevention of plagiarism and other
forms of academic dishonesty;
2. students teaching, training and consulting on plagiarism discouraging;
3. regular control of students’ progress, especially in process of preparation of
projects and final works;
4. establishment of internal subdivision and services the study quality policy
should be implemented.
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The understanding of negative impact of plagiarism on competencies and
abilities to tackle various problems and challengers by students could be used as
additional argument for motivation students to avoid plagiarism. The atmosphere of
trust among students and teachers could allow more time and effort to deliver for
solution of other study quality problems. Following this way significant feedback
could be got not only by universities, but and by society, after graduates attend labor
market [1, p. 698].
Our results show, that plagiarism is a common phenomenon in in higher
education environment both in Ukraine and abroad. However, plagiarism in some
group of countries (in the EU, for example) is significantly lower. Students and
teachers are more aware of the moral and ethical issues of dishonesty in stealing other
people’s creative results.
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E-COMMERCE IN LEBANON
There is no doubt that the spread of e-commerce is rising in the world. The
corporate-customer e-commerce sector (B2C- Business to Customer) reported profits
between $400 billion and $600 billion in 2010 and is estimated to be worth between
$700 billion and $950 billion by 2015. In Lebanon, the e-commerce sector is still in
its infancy. The founders and supporters of e-commerce projects have had many
difficulties in building and launching their startups [1].
Lebanon's e-commerce market continues to suffer from a range of challenges
that also apply to the entire Arab world: a lack of electronic payment gateways, and a
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lack of confidence in online payments. Lebanese prefer to buy at local stores. In the
world of e-commerce, this phenomenon is self-evident given the challenges faced by
e-commerce stores. One of the first online stores in Lebanon, "Umbrella"
Mizalla.com, which was launched in 2011 and received extensive media coverage,
but returned and closed less than a year later. Today most online stores target more
specialized markets.
It is noteworthy that stores that specialize in the sale of electronic tools are the
most popular today, and it is not considered especially in Lebanon, as electronics are
the leading global market in the world of e-commerce, and make up 24% of all
e-commerce sites in the world. Clothing and accessories sites are also becoming
increasingly popular, just like the recently launched Eezmeez website that sells tshirts with jokes in the popular Lebanese dialect, and the local design site, Lebelik.
On the other hand, the sites of daily deals are more successful, perhaps because the
Lebanese love good deals and the establishment of these projects does not involve
any logistical difficulties. Joe Napt (later Living Social) was the first to enter the
market, followed by a group of imitators including Makhsoum, GoSawa and
ScoopCity, some of whom have spread to Dubai and other cities.
Fast deal platforms or Flash Sales are also progressing slowly. After MarkaVIP
was the first to open the market, a group of competitors emerged on a smaller level
such as Mistile and Natasawak. Some well-known local stores have also been
overwhelmed in building their online business sites, but so far none have seen
remarkable success. Finally, classified advertising sites were the first form of
e-commerce and continue to be successful. In fact, many Lebanese may think that
classified advertising sites are so-called e-commerce.
Challenges facing e-commerce in Lebanon:
1. Preference for products that are not on the Internet many in Lebanon do not
trust "electronic" products, i.e. those sold on the Internet, unless they are available on
well-known websites and brands that can take responsibility, or a company that
mentions a real address for which the customer can contact them in the event of an
ything.
2. Payment options only two banks in Lebanon provide an online payment
gateway: The Lebanese Credit Bank and Bank Audi. The Lebanese Credit Bank is
the first to offer a credit card for online payments, but has not marketed this service
much. Bank Audi has organized a widespread advertising campaign and has acquired
most of the transactions. Banks and card insurers should market awareness
campaigns to educate people about the benefits and reduce merchant account fees, to
encourage more e-commerce platforms to launch.
3. The lack of incentives is an important element in Lebanon's e-commerce
sector, namely, incentives that attract e-customers. Most e-commerce stores do not
offer products that are diverse and different from what customers can find in the nonelectronic market. The classifieds sector is very busy, and daily deals are on the
decline, but for online merchants who serve shoppers who are eager to buy online,
the market is still good.
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E-commerce was growing before the Corona pandemic, but the pandemic gave
it a strong boost and an unexpected acceleration, with retail sales increasing at a
steady pace and gaining a wider market share than traditional sales channels. U.S.
sales increased by 14.8% in April 2020, while sales in Europe by mail or the Internet
increased by 30%. It has also been shown that older consumers rely more on
electronic channels for their purchases, while retailers are considering investing in the
digital economy to keep up with consumer behavioural trends.
The Corona pandemic has boosted the growth of e-commerce. Despite the sharp
contraction in economic sectors, remote retail sales are increasing. The motives are
clear and are related to the restrictions imposed by the Corona virus on consumer and
social behaviour patterns. Spacing has become a virus-specific feature that stimulates
consumption supported by additional trillions pumped by central banks around the
world. However, this significant growth in the telesale media raises a central question
as to the sustainability of these shifts in consumption patterns.
This development is linked to a very large market. The global e-commerce
volume exceeds $29 trillion, according to the latest report of the United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD). The report indicates that sales
volume in 2019 increased by 11.5% over 2018, and its ratio to GDP is 33%. America
is ranked first in e-commerce sales. The volume of online purchases amounted to
$8.9 trillion, or 46 percent of U.S. GDP. In contrast, South Korea is ranked first in
terms of this trade in gdp of 84%, followed by Japan with 61%.
The size of this market is very wide. The number of online buyers or shoppers in
the world's 20 largest economies reached 1.19 billion in 2019. China alone holds first
place with 600 million shoppers, followed by America with 189 million. So,
e-commerce was growing even before the Corona pandemic. For example, companies
such as Amazon, Alibaba and others working in the field have made their way to
become an essential part of consumer diaries around the world. But earlier this year,
these companies received a major boost from the epidemic [2].
There are many examples of these transformations that may now take place. For
example, older consumers, who have begun to deal through e-commerce as a means
of promoting physical spacing, may adhere to this newly acquired routine. It has been
shown that the older, the largest share of the increase in online purchases through
mobile credit cards from 10 million Japanese (the 1960s segment increased its
operations from 15.4% in January to 21.9% in March 2020), and those who In the
1970s (from 10.9% to 16.4%).
Moving to online sales requires a significant investment. Many companies that
boosted their participation in e-commerce during the Corona crisis have an incentive
to take advantage of the associated infrastructure and skills they acquired during the
crisis. This is the case of large traders who have invested in their sales and
distribution infrastructure in the digital field. For example, by April 12, 2020,
Amazon's grocery branch increased online demand by more than 60% to meet
additional demand, as well as expanding pick-up services from about 80 stores to
more than 150 stores. This also applies to small traders who during the crisis had to
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make larger investments to acquire infrastructure to provide online services. They
may decide to turn these tools and experiences into long-term assets.
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Здобувач вищої освіти
Одеська національна академія харчових технологій
ДІЄВЕ КУРАТОРСТВО ЯК ІНСТУМЕНТ ПІДТРИМКИ АДАПТАЦІЇ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Значення кураторства у закладах вищої освіти не тільки стає вагомішим,
але й змінюється у відповідності з вимогами сучасності. До сьогодні вважалося,
що куратор займається організацією культурних заходів студентів у вільний від
навчання час. Але у відповідності до закону «Про освіту», у якому поняття
академічної мобільності розглядається як необхідний фактор інтеграції України
у європейський науковий простір постає питання нової ролі куратора та
поняття дієвого куратора. У законі «Про освіту» вказано що «Держава створює
умови реалізації права учасників освітнього процесу на міжнародну академічну
мобільність:
− розроблення спільних освітніх і наукових програм з іноземними
закладами освіти, науковими установами, організаціями;
− на залучення іноземців до навчання та викладання в закладах освіти
України» [1].
Автором пропонується звернути увагу та детальніше розглянути зміни
функцій куратора пов’язані саме зі збільшенням його дієвості у разі залучення
іноземців до навчання. Це пов’язано із зростанням кількості студентів інших
держав, що мають бажання навчатися в українських вишах. Упродовж двох
минулих років як розповіла Л. Гриневич під час виступу на Першому
українському форумі міжнародної освіти у Києві, кількість українських вищих
навчальних закладів, де навчаються іноземні студенти, зросла зі 185 до 228. У
2019 р.було видано майже 40 тисяч (39905 – ред.) запрошень на навчання. І це
удвічі більше, ніж ще у 2015-му» [2].
Обов’язки куратора академічної групи визначаються навчальним закладом
самостійно та вказуються у його Статуті, Концепції виховної роботи. Плани та
результати роботи кураторів розглядаються на засіданнях кафедр та деканатах.
Кураторами призначаються фахівці за рішенням адміністрації закладу освіти та
з урахуванням побажань студентів. Професійна роль куратора передбачає
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комплекс індивідуальних, особистісних якостей, які сприяють успішному
виконанню професійних обов'язків і впливають на стиль виконання обов’язків
куратора. Класично функції кураторів такі: інформаційна, організаторська,
комунікативна, контролююча та творча. Детальніше функції куратора
представлені на рис.1.
Інформаційна

відповідальність куратора за своєчасне отримання
студентами необхідної їм інформації щодо
навчальних і позанавчальних заходів

Організаторська

структурування куратором позанавчальної життя
студентської групи, враховує внутрішні стосунки у
групі, допомога в адаптації на перших курсах.

Комунікативна

забезпечення і підтримка сприятливої
психологічної атмосфери в студентській групі,
структурування внутрішньогрупових відносин,
безпосередню участь в житті групи в якості

Контролююча

Куратор - адміністратор, належні процедури на
студентські скарги та побажання

Творча

передбачає розширення діяльності куратора в
зв'язку з його індивідуальних потреб і здібностями

Рис.1. Функції куратора [Складено за джерелами 3,4]
Протягом навчання у закладі освіти ступінь залученості куратора та його
функції змінюються. На першому курсі необхідна допомога в адаптації, а на
останніх курсах потрібна допомога в науковому самовизначенні, і цю функцію
можуть виконувати вже наукові керівники. В умовах залучення іноземців до
навчання та викладання в закладах освіти України допомога в адаптації є дуже
важливою та вимагає від кураторів особливих знань та навичок. Щоб
підвищити його дієвість та ефективність співпраці зі студентами необхідно
володіти навичками допомоги у соціалізації.
Соціалізація – комплексний процес засвоєння індивідом певної системи
знань, норм і цінностей, які дозволяють йому бути повноправним членом
суспільності. Соціалізація виступає одним із основоположних соціальних
процесів, що забезпечує існування людини в середині суспільства. Соціалізація
являє собою процес входження людини в суспільство, включення її в соціальні
зв'язки та інтеграції з метою встановлення її соціальності [5].
Куратори повинні сприяти процесу соціалізації іноземців, формуванню
певного досвіду в різних ситуаціях. Дуже важливими стають перші місяці
перебування іноземного студента, вони пов'язані зі знайомством з іншою
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культурою, мовою, з труднощами міжкультурного діалогу. Адміністрація вишу
повинне у цей час вирішити завдання з адаптації студента так, щоб він міг себе
відчувати максимально зручно у новому середовищі. Зазвичай такий етап
відбувається під час навчання на курсах довузівської підготовки і вимагає від
куратора особливих знань та навичок: знання іноземної мови, правову
обізнаність, допомога в організації побуту, дозвілля, організація медичного
забезпечення. На подальших етапах навчання, тобто на старших курсах, функції
куратора будуть більше співпадати із класичними, поданими на рис.1, але увага
до соціалізації іноземних студентів не повинна зменшуватись.
Кураторство відноситься до професійної сфери діяльності викладача,
автори вважають, що необхідними професійними якостями дієвого куратора
для забезпечення успішної адаптації іноземних студентів повинні бути знання
та уміння надати допомогу у входженні іноземців у українське суспільство,
включення у соціальні зв’язки, педагогічна ерудиція та мислення, педагогічний
оптимізм і винахідливість.
Успіх кураторської роботи залежить від зацікавленості адміністрації
вишів. На наш погляд, сьогодні гостро постає необхідність створення
механізмів відбору кураторів із загального числа викладачів, адміністративні
заходи з мотивації кураторів, механізми ефективного навчання і контролю їх
діяльності.
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Здобувач вищої освіти
Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів
ПОШИРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ ЯК ГАРАНТІЯ
КОРИСНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ
Реформа вищої освіти в Україні має за мету створити відповідні
можливості для використання найкращого досвіду за європейськими зразками.
Така трансформація не може бути виконана швидко та якісно через низку
причин та особливостей стану вищої освіти нашої країни. Як відомо, виші
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мають низку проблем, до основних з яких відноситься фінансове забезпечення
науки. Це насамперед матеріально-технічне забезпечення досліджень, що
охоплює і наявність обладнання для проведення дослідів та експериментів,
бібліотечних фондів, вільний доступ до мережі Інтернет в необмеженому
режимі, фінансування різноманітних відряджень, пов'язаних із реалізацією того
чи іншого наукового проєкту [1]. Відомо, що у бюджеті країни 2020 року є
певні зміни. Фінансова підтримка наукових установ планується здійснювати
двома шляхами, перший є базовим (заробітна плата, комунальні платежі) та
конкурсним (через наукове проєктування, наукові дослідження, гранти тощо).
Процедура реформування наукової сфери України, прописана у Законі «Про
наукову та науково-технічну діяльність», який був затверджений у 2015 р. та
передбачає створення нової ефективної структури для розподілу конкурсного
фінансування - Національного фонду досліджень. Критерії оцінювання
відповідно до закону такі [2]:
а) за вагомими науковими й практичними результатами широкого
національного і міжнародного значення;
б) за вагомими результатами, які забезпечують розвиток науки й практики
відповідної галузі та є необхідними для України;
в) у разі, коли установа, працює на рівні нижчому за середній
національний;
г) у разі, коли установа, не має вагомих результатів.
За критеріями оцінки комісія може рекомендувати продовження
фінансування в попередньому обсязі, або продовження фінансування, але
призначити повторне оцінювання у визначений час, або рекомендувати
зменшення фінансування, ліквідацію чи реорганізацію установи, або
збільшення фінансування [2].
Із вище зазначеного, зрозуміло, що першочерговим питанням постає
необхідність покращення процесів винаходів різних видів інновацій та їх
комерціалізації. Саме останній напрям дістав назву як «Третя місія
університетів». Якщо, дійсно спиратись на досвід найкращих світових
університетів, увагу необхідно приділити комерціалізації результатів наукових
досліджень шляхом можливості претендувати на юридичні права на інновації.
У цьому аспекті до розгляду пропонується закон Бейха –Доула (The Bayh–Dole
Act or Patent and Trademark Law Amendments Act, 1980р.) Bayh-Dole дозволяє
університетам, невеликому бізнесу або некомерційному підприємству обирати
право власності на винахід, віддаючи перевагу державі [3]. Політикою і метою
закону є [4]:
− сприяння використанню винаходів через дієву патентну систему;
− підтримка досліджень або розробок;
− заохочення до участі максимальної кількості невеликих комерційних
фірм;
− співпраця між комерційними підприємствами та неприбутковими
організаціями, у тому числі університетами;
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− сприяли вільній конкуренції та підприємництву без необґрунтовано
обтяжуючих майбутніх досліджень та документів;
− сприяти комерціалізації і доступності до документів та мінімізували
витрати на адміністрування.
Однією із умов є така: «Будь-який залишковий дохід повинен
використовуватися для підтримки наукових досліджень або освіти» [4,5]. Далі,
у 2000 році, у США, був прийнятий Закон про «Повторну авторизацію
досліджень з питань інновацій». До реалізації запропоновані Програми:
«Інноваційні дослідження малого бізнесу» (SBIR) та «Центр передачі знань та
технологій»
(STTR). Це основні засоби Управління технологією
адміністрування малого бізнесу (SBA), яке має повноваження і відповідальність
за моніторинг та координацію загальнодержавну діяльність програм SBIR,
STTR, а також несе відповідальність за наступні питання:
а) вибір тем;
б) випуск запрошень;
в) оцінювання пропозицій;
г) надає фінансування на конкурсній основі.
Агентство надає гранти коледжам та університетам, а також консультує
підприємців. Зазначені програми сприяють розвитку малого бізнесу,
фінансуванню вишів, розвитку підприємництва, і, головне, розвитку освіти.
Досвід США у поширенні та розвитку інновацій та зі створення «Третьої
місії університетів» зазнав високої популярності у вишах багатьох країн.
Передача технології та комерціалізація знань є актуальним питанням
сьогодення. У жовтні 2016р. відбулась Всесвітня конференція ректорів з питань
передачі досліджень, інновацій, які спрямовані на розв’язання соціальних
проблем, що гарантують корисність університетів для суспільства. На
конференції зазначено таке: «У період із 2005 - 2014 роки галузеві контракти,
ліцензії та патенти дали змогу отримати майже 1,4 млрд. євро доходу для
університету Льовена (Брюссель, Бельгія)».
Автор вважає, що першочерговим завданням успішного та ефективного
реформування освіти є створення інфраструктури комерціалізації знань, яка
обов’язково повинна враховувати особливості стану українських вишів,
використовувати успішний досвід інших країн і сприяти не тільки розвитку та
підтримці університетів, а й підприємництву в Україні. Створення такого
центру, за думкою авторів повинні надавати такі послуги [6]:
− патентно-юридичне консультування, пов'язане з передачею знань і
технологій для дослідників і студентів;
− консультації, знання і фінансова підтримка для конкретних проєктів
комерціалізації;
− підготовка та реалізація проєкту і навчання протягом усього життя
проєкту;
− методології трансферу технологій та їх комерціалізації в університетах
тощо.
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Виконувати такі завдання:
− заохочувати вітчизняні малі підприємства до участі у державних
дослідженнях / дослідженнях і розробках (НДДКР), які мають потенціал для
комерціалізації;
− досліджувати свій технологічний потенціал і створювати стимул для
отримання прибутку від комерціалізації;
− стимулювати технологічні інновації;
− сприяти і заохочувати участь у інноваціях та підприємництві жінок і
соціально або економічно знедолених осіб;
− збільшити комерціалізацію інновацій в приватному секторі, отриманих з
державного фінансування досліджень і розробок [6,7].
Без сумніву, що посилення значення «Третьої місії університетів» має
низку труднощів та перепон, серед яких те, що у реалізації зацікавлені
виключно співробітники університетів і самих дослідних центрів, інтереси яких
відділені від намірів інших зацікавлених сторін. Ефективність зусиль
обмежується відсутністю можливостей накопичення фінансових результатів від
комерціалізації в вітчизняних університетах. Отримані фінансові результати
часто розподіляються за поточною діяльністю через недостатнє фінансування з
традиційних джерел. Кошти державного бюджету повинні залишатися
основним традиційним джерелом, але в цьому випадку необхідно підтримувати
інші джерела [7].
Отже, визнання української освіти світовою спільнотою потребує від
держави та самих університетів зробити все можливе для забезпечення її
конкурентоспроможності. Одним із напрямів якої є сприяння розвитку «Третьої
місії університетів».
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Одне з центральних місць у дискусіях про вищу освіту в останні
десятиріччя займає питання доброчесності. Необхідність реформи освіти
випливає з кардинальних змін суспільного життя, які висувають нові вимоги до
особистості, але не знаходять поки що повноцінного відбиття в системі освіти.
У вересні 2017 р. Верховною Радою України був прийняти новий Закон
України «Про освіту», в якому визначення поняття академічної доброчесності
трактується, як: «Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів
та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень» [1]. Складовим елементам цього поняття та
питанням, які потребують розв’язання в українських закладах вищої освіти,
присвячені роботи таких науковців, як: К. Джеджера [2], Є. Недогібченко [3], Я.
Тицької [6], В. Сацика [5], Д. Туркової [6] та інших. Автори вважають
доцільним зауважити те, що академічна доброчесність не залежить лише від
когнітивних навичок, а пов’язана також і з некогнітивними якостями учнів,
такими, як: наполегливість, цілеспрямованість, соціальна взаємодія,
комунікабельність, які наразі деформовані через розвиток нового світу
персоналізації (сучасні інформаційні технології). Для досягнення кар’єрного
успіху кожному потрібно покладатися на власні особистісні якості, тому
пріоритетною метою кожного навчального закладу повинна бути також і оцінка
та розвиток когнітивних якостей здобувачів. Виконуючи таку оцінку, можна
ідентифікувати портрети своїх студентів і сприяти підвищенню когнітивних
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функцій, що допоможе їм у майбутньому стати більш успішними. Автори взяли
за основу дослідження, що виконувалося кафедрою англійської мови,
факультету мов та перекладу, Університету короля Халіда, Абха, Саудівська
Аравія [7]. Результатом дослідження науковців цього університету було
встановлено, що зовнішня підтримка з боку сім'ї, друзів і суспільства була
головним фактором успіху студентів, а на наступному місці є рішучість і
наполегливість, честолюбство, наполеглива праця та терпіння.
Метою роботи є дослідження чинників, які допомагають зробити
здобувачів факультету економіки та менеджменту ХНУБА, спеціальності
Менеджмент, успішними студентами, та встановлення чинників, які заважають
їх успіху. Дослідження має на меті досягнення двох цілей: визначення
чинників, які сприяють успіху студентів спеціальності 073 Менеджмент;
установлення чинників, які заважають успіху студентів спеціальності 073
Менеджмент.
Більшість виконаних опитувань характеризують успішних учнів як тих,
хто досягає високих рівнів або отримує високий середній бал у процесі
навчання. Але наразі, доведено, що, що певні некогнітивні чинники тісно
пов'язані з успіхом студентів. Визначення вагомості того чи іншого погляду
студентів на успіх може пролити світло на їхні думки, практику та їх природну
здатність до успіху, а також демонструє важливість переконань студентів щодо
їхньої власної здатності до успіху [7]. Таким чином, основним завданням цього
дослідження є визначення, з точки зору студентів, чинників, які сприяють
їхньому успіху у досягненні поставлених цілей, або перешкоджають їм. Було
проведено декілька опитувань, щоб дати повне розуміння впливу чинників, які
сприяють успіху чи невдачі в університетському навчанні, а також була спроба
встановлення взаємозв'язку між конкретними чинниками, такими, як:
самооцінка, тривожність, підтримка сім'ї, мотивація, стратегії вивчення
матеріалу, стилі, наполегливість, самоуправління та самоконтроль.
У першому опитуванні учасниками були 19 студентів спеціальності 073
Менеджмент Харківського національного університету будівництва та
архітектури. Відповіді були детально проаналізовані та класифіковані. Перше
анкетування з визначення вагомості чинників, які сприяють успіху, дало
результати, що проранжовані за величиною та згруповані в табл. 1.
Таблиця 1
Відсотки чинників, пов'язаних з успіхом у досягненні цілей, %
Номер в
анкеті
1
10

Запитання
Підтримка
сім’ї
та
друзів,
заохочення та добрі коментарі в
соц.мережах, похвала
Престижність диплому про вищу
освіту

Важливі

Менш
важливі

Не
важливі

21,1

52,6

26,3

21,1

63,2

15,8
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Номер в
анкеті

Запитання

Важливі

Менш
важливі

Не
важливі

36,8

52,6

10,5

36,8

47,4

15,8

9

Почуття відповідальності
батьками

перед

13

Технічні
та
гігієнічні
лекційних авдиторій

умови

3

Амбіції, самовпевненість

42,1

52,6

50,3

6
5

Навчання повинне подобатися
Надія та віра в успіх, оптимізм
Цікаві
нестандартні
методи
викладання матеріалу дисциплін
Докладання
зусиль,
відповідальність
Якісне та корисне викладання
дисциплін
Розуміння майбутньої спеціальності
та сфери її застосування
Розуміння значення навчання для
кращого майбутнього
Цілеспрямованість і наполегливість

42,1
57,9

47,4
36,8

10,5
5,3

63,2

26,3

10,5

65,4

21,1

10,5

73,7

15,8

10,5

73,7

15,8

10,5

78,9

15,8

5,3

84,2

10,5

5,3

12
4
7
11
8
2

Графічне зображення результатів опитування з визначення чинників, які не
сприяють успіху в навчанні, подані на рис.1.

Рис. 1. Значення чинників, які сприяють успішному навчанню
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За результатами опитування спостерігається, що цілеспрямованість і
наполегливість є найвагомішим критерієм успіху, далі йде розуміння
спеціальності, корисність, цікавість дисциплін, на останніх місцях посідають:
підтримка сім’ї та друзів, заохочення та добрі коментарі в соціальних мережах,
почуття відповідальності перед батьками, технічні та гігієнічні умови
лекційних авдиторій. За дослідженням психологів зазначено, що існує значна
залежність між двома змінними, самооцінкою та рівнем успішності.
Встановлено, що високий рівень самооцінки позитивно корелює з рівнем
успішності у навчанні, а також виявлено, що успішні учні проявляють менше
тривоги, ніж менш успішні. Наше опитування вказує на те, що значна кількість
опитаних має достатню самооцінку і не потребують сторонньої підтримки від
друзів і батьків, але потребують іншої, зовнішньої підтримки, на яку вказують
чинники 8, 11, 7 (розуміння значення навчання для кращого майбутнього;
розуміння майбутньої спеціальності та сфери її застосування; якісне та корисне
викладання дисциплін), їх значущість знаходиться у межах від 73% до 80%.
Зрозуміло, що не потрібно не звертати увагу й на складові, які отримали меншу
вагомість. Серед них знаходяться гігієнічні фактори, а також фактор підтримки
сім’ї та друзів. Останній підтверджує тривожність сучасних психологів за
напрямом зменшення якості та кількості соціального спілкування через
надмірне використання сучасних інформаційних технологій. Отже, за
результатами опитування студентів спеціальності 073 Менеджмент можна
сказати, що успіх є результатом цілеспрямованості та наполегливості,
розумінням значення навчання для майбутнього, сфери застосування
отриманих навичок, якісного викладання дисциплін та особистого докладання
зусиль і відповідальності.
Що стосується другого дослідницького питання, то в ньому подається опис
чинників, які перешкоджають успіху студентів. Було отримано 35 відповідей,
які також було проаналізовано та зведено за рангом у табл. 2.
Таблиця 2
Відсотки чинників, пов'язаних із невдачею у досягненні цілей, %
Номер
в
анкеті
15
2
8
12
3
6

Запитання

Важливі

Менш важливі

20

22,9

20

34,3

28,6

40

31,4

37,1

31,4

22,9

37,1

34,3

Дистанційне навчання
Погана компанія друзів, яка
не цінує навчання
Погані умови проживання в
гуртожитку
Складність у навчанні
Негативні
коментарі,
в
соціальних мережах, які
знецінюють навчання
Невдача, розчарування

Не важливі
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Номер
в
анкеті
7
11
9
4
1
5
10
13
14

Запитання
Проблеми з транспортом у
студентів, які живуть далеко
від університету
Конфлікт у групі, або
конфлікт з викладачем
Мобільна
залежність,
Інтернет і фільми
Безвідповідальність, лінощі
та відсутність яких-небудь
ніяких зусиль
Відсутність
особистого
бажання чи заохочення
Невміле управління часом
Слабкість у здоров’ї, втома
Не подобаються дисципліни,
не цікаво навчатись
Неякісне
викладання
дисципліни

Важливі

Менш важливі

37,1

48,6

40

42,9

45,7

34,3

48,6

34,3

51,4

37,1

51,4
54,3

25,7
22,9

54,3

37,1

60

22,9

Не важливі

11,4

Графічне зображення результатів опитування з визначення чинників, які не
сприяють успіху в навчанні подані на рис. 2.

Рис. 2. Значення чинників, які не сприяють успішному навчанню
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Результати другого опитування свідчать про те, що найчастішими
факторами, які заважають успіху серед здобувачів спеціальності, і це дуже
прикро, є неякісне викладання дисциплін, їхня нецікавість, далі йде чинник –
слабкість у здоров’ї, невміле управління часом і тільки після цього переліку йде
чинник – лінощі, безвідповідальність, залежність від Інтернет мережі. Невдачі
та розчарування посідають фінішну пряму вагомості разом із впливом поганої
компанії друзів, гігієнічними факторами та дистанційним навчанням. Деякі
студенти почуваються безнадійними та пригніченими, коли зазнають невдачі.
Вони втрачають довіру до своїх можливостей і стають менш впевненими у собі.
Студенти, що мають проблеми з транспортом, повинні докладати більше зусиль
під час навчання, щоб досягти успіху, як і ті, хто почувається самотнім. Автори
звертають увагу, що дистанційне викладання визначене студентами як
життєздатна форма навчання і не впливає на нього негативно.
Виконане дослідження дає змогу краще зрозуміти, як ми, викладачі,
можемо сприяти забезпеченню успіхів у досягненні цілей наших здобувачів. За
проведеним анкетуванням можна порекомендувати наступні поради
викладачам:
− приділяти увагу питанням розуміння значення навчання для кращого
майбутнього, розуміння майбутньої спеціальності та сфери її застосування,
підвищити якість і корисність викладання дисциплін. Це можливо здійснювати
через проведення тематичних семінарів і конференцій, активізацію за цим
напрямом діяльності кураторів, підсилення наголосу викладачів під час
викладання професійних дисциплін на їх практичну значущість, а також
організацію проведення зустрічей із роботодавцями, стейкголедрами та
випускниками спеціальності, підвищення кваліфікації викладачів;
− створювати сприятливі для здоров’я санітарно-гігієнічні, психологічні
та соціальні умови, формувати ціннісні погляди на здорове життя, приділяти
більш уваги фізичному вихованню студентів та умовам, в яких вони
навчаються та проживають;
− підвищувати значущість соціального спілкування, сприяти розвитку
некогнітивних якостей (навичок спілкування, академічному мисленню,
наполегливості та відповідальності, стратегічному мисленню). Можливістю для
початку здійснення цього є створення сприятливої атмосфери для
висловлювання та слухання в аудиторії, використання сучасних методів
викладання, орієнтованих на студоцентризм, а також, знову, активізація
діяльності кураторів і професійної спілки студентів.
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ORGANIZATION OF GRADUATE DESIGN
An enormous role in improving the quality of diploma design is played by the
organizational work carried out by the profiling department in the process of a
graduate student working on a diploma project.
The task of organizing the graduation project is to provide normal conditions for
the fruitful independent work of graduate students. In the process of graduate design
for graduate students, the following are required:
a) appropriate methodological documentation;
b) guidance and consultation;
c) assistance in obtaining additional materials;
d) suitably equipped workplaces; e) systematic control over the work.
Methodological documentation can be divided into two groups: educational
methodological and methodological documentation used in industry. Educational and
methodological documentation includes: a typical methodology for diploma design,
annotations on topics, standard guidelines for the development of analytical and
design parts of an explanatory note. This documentation is developed by the profiling
department and is included in this manual.
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The second group of methodological documentation is used to address particular
issues of diploma design. Its composition is determined by the department, and the
collection and updating of the material is entrusted to the diploma design office. A
typical list of such documentation is developed when organizing the work of the
diploma design office.
Direct and systematic management of the work of the diploma student is
assigned to the head of the diploma project. The head of the diploma project must:
a) advise the graduate student in drawing up work plans and programs, outline
the calendar dates for the implementation of individual parts of the diploma project in
relation to the general schedule;
b) review and approve work plans and programs;
c) supervise the work of the graduate student in the process of graduation design,
regularly meeting with him in accordance with a pre-compiled schedule;
d) systematically monitor the progress of work on the project and inform the
head of the department about the state of the diploma design;
e) assist the student in collecting additional materials and receiving special
advice;
f) keep in constant touch with factory workers who help the student in his work
on the graduation project;
g) submit to the head of the department a completed graduation project with a
detailed review.
During the period of undergraduate practice and graduate design, the department
should organize special consultations for graduates, as well as the reading of optional
courses and individual lectures in order to assist in resolving issues arising in the
development of a diploma project. Consultations for graduate students should be
carried out strictly according to the schedule approved by the head of the department.
As a rule, consultations are held in the premises where graduate students study. In the
event that, in the course of the design, the graduate student needs advice on a special
issue that goes beyond the competence of the main manager, the latter is obliged to
provide the graduate with the necessary assistance in obtaining such advice.
Diploma design consultations should be structured in such a way that they are
non-custodial. Leaders and consultants should help the graduate to find the right
solution to a particular issue and in every possible way stimulate creative activity and
independence when working on the topic of the diploma project. Under no
circumstances should counselling turn into tutoring, petty tutelage, or training in
work items. During the implementation of the graduation project, the student consults
with his supervisor, both in individual parts of the project, and throughout the project
as a whole.
The time allocated for consultations is distributed as follows: 4-6 hours for the
period of pre-diploma practice, 2-4 hours for the defence period, and the rest - for the
period of the student's direct work on the project. Attendance by students of
consultations in accordance with the established work schedule is mandatory.
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The successful implementation of graduation projects also depends on the
material base. Special rooms with individual tables for students and teachers should
be allocated for the graduation project. The room should be light, comfortable and
rationally equipped. Its area should correspond to the number of students working in
it. In the room, it is necessary to provide for the possibility of storing drawings. It
should concentrate the necessary methodological documentation, reference,
normative and special literature of general use. Graduate students should be given the
opportunity to use the institute's library and interlibrary loan, drawing accessories,
computers, and all sorts of auxiliary materials.
An important role in ensuring the systematic work of graduates is played by
systematic control over the design progress carried out by the department. Receiving
information from the heads of the diploma design, the department must bring this
information to the students themselves and to the dean who is responsible for the
course of the graduation design. The design process accounting form includes all the
necessary information. On the basis of such forms, a card index and a board of
indicators can be organized, visually characterizing the progress of work on diploma
projects.
The most effective form of control over the course of diploma design is
systematic inspections organized according to a special plan. With a small number of
graduate students (up to 50 people), all graduate students are checked. In other cases,
only those graduate students whose work raises concerns about the quality and
compliance with the planned deadlines are subject to verification. It is also prudent to
test students who are led by faculty members with little experience in supervising
graduate design. In this case, the check is carried out by the leading, most
experienced teachers, the head of the department or his deputy.
The procedure for organizing and conducting an audit is as follows. The check is
organized, as a rule, two times. The first time – about two weeks before the end of the
undergraduate practice and the second – a month before the start of the defence of
graduation projects. Based on the information of the project managers, the head of the
department determines the composition of graduate students whose work is subject to
verification, appoints inspectors and the timing of verification.
The essence of the check is that the graduate student, in the presence of the
project manager, shows the materials available to him and characterizes the state of
affairs, and the inspector evaluates the work and reports the results of the check to the
graduate student and his supervisor. The results of the check are brought to the
attention of the dean and the head of the department. In each case, a specific decision
is made to eliminate the identified deficiencies.
The first check has the main task to assess the quality and completeness of the
collected materials, as well as the degree of mastering by students of specific tasks of
the diploma design and methods of their solution. The second check allows you to
assess the effectiveness of previously adopted measures, eliminate shortcomings and
prevent disruptions to the deadline for completing work on the diploma project.
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In the column for recording the work of students, the names of the diploma
student and his leader, the timing of the most important design stages are indicated.
The schedule is regularly filled by the laboratory assistants of the department with
data received from each head.
The practice of supervising graduate design at the Department of Information
Technologies of Health Protection in Transport of the International Technological
University «Mykolayiv Polytechnics» has given rise to annual meetings of the heads
of graduate design with the participation of the chairmen of the State Examination
Commissions and reviewers. At these meetings, the results of the defence of the
diploma projects are summed up, the shortcomings of the diploma design are
discussed and the ways of its improvement are outlined.
Орлов М. М.
Д-р наук з держ. управління, доцент
Харківський національний університет будівництва та архітектури
ДЕРЖАВНИЦЬКЕ БАЧЕННЯ ЩОДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ
Подані погляди щодо навчання студентів магістратури, які зобов’язані
опанувати навчальну дисципліну «Методологія наукових досліджень» в умовах
карантину і стати фахівцями у сфері публічного адміністрування (ПА).
Студент магістратури – особа, яка вже вчилася у вищому навчальному
закладі (ВНЗ) чотири роки і здатна самостійно працювати з опанування такої
навчальної дисципліни як «Методологія наукових досліджень» в умовах
карантину. Разом з тим, фахівець з ПА зобов’язаний творчо запроваджувати на
практиці основні питання зазначеної навчальної дисципліни. Це пов’язано з
тим, що фахівець з ПА – це фахівець з державного управління (ДУ), а мудрості
у сфері ДУ вчаться люди не один рік.
Як відомо, важливою складовою основних функцій ДУ (крім інших – не
менше важливих) є належне функціонування та розвиток освіти, науки і
культури, завдяки яким реалізується конституційне право кожного громадянина
на здобуття певного рівня освіти і залучення до культурних надбань. У зв’язку з
формуванням основних засад постіндустріального суспільства, гуманізацією
суспільного життя, всебічний розвиток гуманітарної сфери, примноження
наукового та інтелектуального потенціалу суспільства належить до найвищих
національних пріоритетів усіх високорозвинених країн світу. Зрозуміло, що й
Україна має враховувати зазначені тенденції з метою підвищення духовноінтелектуального потенціалу суспільства. Завдання держави в галузі освіти
полягає в тому, щоб забезпечити: 1) доступність дошкільної, загальної
середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних
навчальних закладах; 2) розвиток дошкільної, повної загальної середньої,
позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних
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форм навчання; 3) надання державних стипендій та пільг учням і студентам;
недопущення зниження загального рівня освіченості громадян. При цьому
участь держави не повинна мати тотального характеру, а має бути
орієнтованою на гарантування державних стандартів освіти, перевищення яких
– особиста справа кожного індивідуума. У процесі здійснення освітньої
політики слід забезпечити молодим людям рівні можливості в отриманні
якісної освіти, у тому числі вищої, незалежно від доходів і матеріального стану.
Сьогодні перед органами виконавчої влади (ОВВ) стоїть завдання перебудови
системи освіти відповідно до потреб суверенної Української держави,
демократичної політичної системи, ринкової економіки тощо. Реформування
потребують усі ланки системи освіти. Уряд та Міністерство освіти і науки
України вже мали б на основі принципу україноцентризму завершити
створення інституційних та організаційних умов для переходу від монопольнодержавної до державно-громадської системи управління освітою.
Важливим відправним моментом реформування системи освіти стала
державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), яка однією із
стратегічних цілей передбачає «виведення освіти України на рівень розвинених
країн світу шляхом докорінного реформування її концептуальних структурних,
організаційних елементів, подолання монопольного становища держави в
освітній сфері через створення на рівноправній основі недержавних навчальних
закладів» [1, с. 2]. При цьому слід пам’ятати, що всі навчальні заклади,
незалежно від форм власності, відповідальні перед державою за свій кінцевий
продукт.
У разі творчого підходу з викладання і опанування навчальної дисципліни
«Методологія наукових досліджень» фахівець з ПА може мати такі компетенції
як [2]: 1) здатність розв’язувати складні спеціальні завдання та практичні
проблеми у сфері ПА або у процесі навчання, що передбачає застосування
теорії та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю
та невизначеністю умов; 2) здатність вчитися і вчити та оволодівати сучасними
знаннями; 3) здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінність
громадянського
(вільного,
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України; 4) здатність
зберігати та приумножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільства та у
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя; 5) здатність бути критичними та самокритичними; 6) здатність
до адаптації та дії в новій ситуації, працювати в команді; 7) здатність планувати
та управляти часом та подіями; 8) здатність виявляти, ставити та вирішувати
проблеми у сфері ПА; 9) здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації
з різних джерел; 10) здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
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письмово; 11) здатність спілкуватися іноземною мовою; 12) мати навики
міжособистої взаємодії та здійснювати взаємодію з органами різних систем в
державі; 13) здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей видів діяльності; 14) здатність до
соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів; 15) здатність
забезпечити належний рівень вироблення та використання управлінських
продуктів, послуг чи процесів; 16) здатність забезпечувати дотримання
нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки; 17) здатність
використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень
сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ); 18) здатність
використовувати систему електронного документообігу; 19) здатність
здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із
використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій; 20) здатність
розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності;
21) здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впровадження;
22) здатність впроваджувати інноваційні технології; 23) здатність до
дослідницької та пошукової діяльності в сфері ПА; 24) здатність у складі
робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері ПА; 25) здатність
здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативами та
правовими актами; 26) здатність використовувати сучасні джерела економічної,
соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових
документів та аналітичних звітів; 27) здатність поглиблено аналізувати
проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з використанням
соціально-економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
Отже, застосування творчих державницьких підходів щодо навчання у
вищих навчальних закладах України на період карантину на прикладі
навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» дозволить
сформувати необхідні знання, вміння і навички фахівця у сфері ПА.
Напрямами подальшого дослідження можуть бути: 1) розроблення
методики початкової підготовки молоді (студентів вищих навчальних закладів
– ВНЗ) до наукової роботи; 2) розроблення механізму державницьких підходів
виявлення здібностей, намірів і планів молодих людей (студентів ВНЗ).
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Сичова О. Є.
Канд. екон. наук, доц., доцент
кафедри менеджменту та публічного адміністрування
Харківський національний університет будівництва та архітектури
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ
З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНОГО МЕТОДИЧНОГО
ІНСТРУМЕНТАРІЯ
Особливості навчального процесу у вищому навчальному закладі
потребують від викладача єдності наукових знань та педагогічної дії. Основна
мета методичної підготовки - не самі собою теоретичні знання, а знання як
інструмент побудови ефективної педагогічної взаємодії в різноманітних
зовнішніх умовах, які постійно змінюються.
Закласти міцний фундамент умінь, що є стратегічною метою методики
викладання дисципліни, неможливо шляхом «прямих поставок» навіть цінних і
актуальних для здобувача вищої освіти знань, оскільки стати їх носієм ще не
означає вміти, тобто набути відповідного досвіду діяльності або
компетентностей. На відміну від дерективних установок, які часто сковують
розумову активність і стають гальмом самостійних дій, новаторських рішень у
методиці, проблемні знання дають простір для критичного ставлення до таких
установок, тобто забезпечують можливість успішно орієнтуватись у
нестандартних ситуаціях, освоювати нові наукові та виробничі проблеми,
знаходити оптимальні методи їх розв’язання.
Одне із найважливіших завдань методики викладання дисциплін у вищій
школі - спрямування надбань теорії у практичне русло - це невід’ємний, на мій
погдяд, механізм викладання дисциплін у ВНЗ України. Пропоную розглянути
цей механізм на прикладі викладання дисципліни «Маркетинг» для бакалаврів
спеціальності 073 «Менеджмент».
Дефіцит наукових розробок щодо викладання дисципліни « Маркетинг»,
розрив між теорією, що викладається у ВНЗ і практикою, вимогами, що
висуваються перед фахівцями з менеджменту з боку роботодавців - вимагають
цілеспрямованої уваги щодо питання розробки методології викладання
маркетингу і маркетингових дисциплін [1]. За сучасних умов розвитку
економіки України значною мірою актуалізується потреба у підготовці
компетентних висококваліфікованих кадрів, що володіють глибокими знаннями
у сфері маркетингової діяльності, здатних до творчих, нестандартних рішень,
всебічно підготовлених до роботи в сучасному бізнес–середовищі [2].
Вирішення цієї проблеми залежить від дієвості системи підготовки
професіоналів, які впроваджують сучасні методи маркетингу в практику
господарювання та формують конкурентоспроможний підприємницький
потенціал країни, починаючи з виробництва готової продукції і завершуючи її
просуванням на ринок. Зростання обсягів виробництва, ділової активності,
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інвестиційної привабливості підприємств, насамперед, зумовлене рівнем
професійності менеджерів та маркетологів, функціональними обов’язками яких
є забезпечення ефективної діяльності підприємств у поточній та стратегічній
перспективі. Сучасна реформа системи освіти, а саме орієнтація її на
європейський вектор розвитку, висуває нові вимоги щодо підготовки майбутніх
фахівців-практиків. Це викликає оновлення освітніх програм, методів та
методик викладання, що дає змогу не лише дати необхідні студенту знання, але
й сформувати у нього зацікавленість вивчати предмет, розвивати його
ініціативність та самостійність.
Одним з найважливіших факторів підвищення педагогічної майстерності
викладачів є використання активних методів здобуття студентом необхідних
компетенцій. У зв’язку з цим, вважаю, що сучасна освіта може бути
ефективною за умови вмілого поєднання базових (класичних) знань з новітніми
інноваційними та креативними методиками, які спрямовані не лише на те, щоб
навчити студента теоретичним основам дисципліни, але й на спілкування з ним
[3]. Серед інтерактивних методів навчання найвагоміше значення мають такі
методи: дискусії, метод кейсів (case-study), «мозкового штурму», ситуаційного
аналізу, контент аналіз, практичні та корпоративні тренінги, проведення
майстер-класів та ділових ігор [3].
Таким чином, за умови вивчення зі студентами методів та прийомів
навчання важливо не лише декларувати їх, а обов’язково демонструвати. Тому
вони мають бути в арсеналі професійної діяльності самого викладача, лише тоді
буде усвідомлюватись їх значущість, практична необхідність, їх сила впливу.
Одним з ефективних інструментів при викладанні дисципліни є володіння
сучасними інтерактивними методами, що формують вміння поставити мету
дослідження, зібрати, систематизувати та опрацювати потрібні дані і, головне,
вміти презентувати підготовлений матеріал. Такий рівень підготовки нині є
актуальним та перспективним, оскільки він стає своєрідним підґрунтям для
майбутнього фахівця на ринку праці, здатного оволодіти не лише теоретичними
знаннями, але й практичними навичками роботи. Саме це робить майбутніх
фахівців потрібними для підприємств, що є надзвичайно важливим в сучасних
кризових для більшості підприємств України умовах.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Чорний О.О. Аналіз кандидатських дисертаційних досліджень в Україні
за маркетинговю проблематикою.// Маркетинг в Україні. №4. 2009. С. 48-53.
2.
Репьев
А.П.
Маркетинговое
мышление
или
клиент. URL: http://www.repiev.ru/MarketThinking-TOC.htm.
3. Різун В.В. Об'єкт і предмет дослідження: en passant. Електронна
бібліотека
інституту
журналістики.
URL:
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1681.

52
Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ФАКТОР
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 19 травня 2021, Харків; ХНУБА

Агібалова Т.М.
Канд. філол. наук, доцент
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК
КОМПОНЕНТА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Сучасна парадигма вищої освіти актуалізує принципи академічної
доброчесності в якості підвалин успішного й продуктивного навчання
майбутніх фахівців. Окрім того, що сьогодні колишні студенти виходять на
ринок праці обізнаними в безлічі теоретичних аспектів відповідної галузі, а
подекуди й маючи неабиякий досвід роботи за спеціальністю, вони повинні
постійно підвищувати свій рівень, маючи доступ до світових джерел
інформації, причому найактуальніший зріз даних в сучасному глобальному
просторі спочатку з’являється в доступі англійською мовою. Саме з цією
інформацією мають уміти працювати провідні фахівці сьогодення зі сфер
економіки, медицини, освіти, культури й технологій. Звісно, для цього потрібен
відповідний рівень іншомовної майстерності, що є одним із пріоритетних
завдань в забезпеченні якості освіти. Наразі існує безліч методичних розробок,
ресурсів, механізмів, теоретичних і практичних підходів щодо розвитку
мовленнєвої компетенції студентів, проте поруч із проблемою формування
високого рівня іншомовних умінь постає питання подолання проявів
академічної недоброчесності в освітньому, професійному й науковому
середовищах.
Поняття академічної недоброчесності визначено в «Рекомендаціях щодо
забезпечення принципів академічної доброчесності» Міністерства освіти й
науки України (2015) як «умисне порушення загальноприйнятих в
академічному середовищі моральних і правових норм, зазвичай з метою
отримання певних переваг». Найпоширенішим проявом такого явища є плагіат.
Спираючись на досвід роботи зі студентами з різними рівнями як початкової,
так і цільової успішності, висловлюємо припущення, що намір навмисного чи
усвідомленого «привласнення» й оприлюднення результатів діяльності або
досягнень іншої особи навіть високомотивованими студентами виникає не
тільки через доступність такого способу отримання позитивної оцінки в епоху
інформаційних технологій, але подекуди є наслідком хибного розуміння й
осмислення навчальних цілей як викладачем, так і студентами на певних етапах
формування мовленнєвих навичок і умінь. Необ’єктивне уявлення про свої
можливості, негативні психологічні установки здатні знівелювати будь-який
потужний поступ і перетворити активного реципієнта на пасивний об’єкт,
сповнений стереотипного сприйняття себе як неуспішного, неспроможного й
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«недосконалого», що зрештою призводить до виникнення плагіатичного
наміру.
Досвід роботи зі студентами мовних і немовних спеціальностей
свідчить про те, що саме неготовність і/або неспроможність формулювати
думки «природно» й давати адекватну відповідь у ситуаціях мовного вибору, а
не скрутний словниковий запас, є причиною психологічного дискомфорту
учасників освітнього процесу. Це твердження спирається на результати,
отримані при дослідженні типології і природи помилок у процесі вивчення
іноземної мови як українськими студентами ВНЗ мовних і немовних
спеціальностей, так і іноземними пошукачами вищої освіти: при опитуванні
студенти немовних спеціальностей із високим рівнем компетенції серед
причин, що заважають їм вільно спілкуватися іноземною мовою, найчастіше
вказували недостатній, на їхню думку, словниковий запас; у свою чергу,
студенти, які обрали іноземну мову своєю майбутньою спеціальністю й уже
мали певний досвід у розумінні того, як працюють механізми цільової мови,
указували інші причини; пріоритети серед студентів-іноземців розділилися
також відповідно до їхнього мовного рівня. Так, думка іноземних учасників, які
володіли мовою на достатньому або високому рівні (3-4 курси), співпала з
показниками українських студентів-мовників, а ті, хто навчався на
підготовчому факультеті й 1-му курсі, пристали на позицію трактування своєї
неуспішності й дисмотивації через нестачу лексичної бази. Виходячи з цього
вважаємо, що фахова й педагогічна досконалість викладача в питанні
формування навичок успішного комунікативного наміру потрібні саме в таких
ситуаціях, зокрема вони стануть запорукою запобігання плагіату як способу
вирішити проблему отримання позитивної оцінки за умови існування
психологічних бар’єрів у навчанні.
Сучасна методика акцентує шість значущих компетенцій, розроблених
на основі таксономічної теорії Б. Блума, які мають бути актуалізовані в процесі
формування комунікативної майстерності на занятті з іноземної мови:
1. Компетенція на рівні знань. На цьому етапі студенту ставлять
запитання для того, аби він навчився залучати раніше засвоєну інформацію,
ідеї або принципи. Рівень знань може включати в себе широкий спектр
матеріалу, як-от: знання термінології, володіння конкретними фактами,
обізнаність у питаннях визначення класифікацій і категорій, а також критеріїв і
методології оцінювання природи мовних явищ відповідно до засвоєного на
занятті матеріалу. На цьому рівні студентів тільки заохочують і спонукають
пригадати те, що вони вже знають; їх не просять застосовувати методологію
аналізу набутої інформації.
2. Компетенція на рівні сприйняття. На рівні сприйняття студенти
мають продемонструвати своє розуміння сенсу й значущості ідей. Він є вищим
за попередній, тому що учасники застовують раніше отримані
лінгвокультурологічні знання з метою оцінювання майбутніх мовно-смислових
перспектив. На рівні сприйняття аудиторії може бути запропоновано
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інтерпретувати факти або принципи, словниковий матеріал, коментувати
графічний або медійний контент, обґрунтовувати методи й процедури. Питання
на рівні розуміння спонукають студентів класифікувати, порівнювати,
описувати, аналізувати або узагальнювати інформацію.
3. Компетенція на рівні застосування. На цьому рівні студенти
застосувують набуті знання в нових комунікативних ситуаціях. Вони можуть
обрати й використати необхідні дані, застосувати концепції, правила, методики,
принципи, закони, теорії для вирішення поставлених проблеми або завдання.
Питання на рівні застосування стимулюють студентів до активної мовної
діяльності, активізують навички модифікації необхідної інформації відповідно
до її цільового призначення.
4. Компетенція на рівні аналізу. На цьому рівні студенти повинні
вчитися диференціювати й систематизувати опрацьовані концепції, ідеї, теорії,
аби краще зрозуміти їхню організаційну структуру й принципи уніфікації.
Вони мають уміти віднайти закономірності, що визначають прихований сенс
поняття, проаналізувати співвідношення між частинами цілого й визначати
головні організаційні принципі. Рівень
аналізу вважається вищим за
попередній рівень, оскільки вимагає розуміння як змісту, так і структури ідеї.
5. Компетенція на рівні синтезу. Безсумнівно, це високий етап
володіння іншомовними комунікативними навичками. На рівні синтезу
відбувається інтеграція концепцій і ідей у єдине ціле. Такі комунікативні
навички можуть бути задіяно при написанні дослідницької роботи, укладанні
класифікацій, що вимагає винайдення нової концептуальної структури або
низки структур. Питання на рівні синтезу можуть допомогти студентам не
тільки адаптуватися у новому мовному середовищі, організувати, збирати,
класифікувати інформацію, а й висувати свою власну гіпотезу і співпрацювати
щодо отриманих результатів.
6. Компетенція на рівні оцінки. На шостому рівні студенти мають
висловлювати власні думки й судження, аби вирішувати питання щодо
об’єктивної оцінки отриманих результатів. Навчальні досягнення на цьому
рівні є найвищими в когнітивній ієрархії цілей, тому що включають елементи
всіх попередніх рівнів, а також передбачають набуття умінь свідомих
оціночних суджень, заснованих на чітких критеріях. Питання на рівні оцінки
спонукають студентів оцінювати значення теорій або концепцій, пропонувати
систематизацію фактичного матеріалу на підставі аргументації й доказів.
Висновки. Етичний кодекс (кодекс академічної честі) вищого
навчального закладу має спиратися, у першу чергу, не на принцип підзвітності,
а на регламентацію ціннісної складової освітніх послуг. Якість іншомовної
освіти залежить від багатьох чинників, серед яких чільне місце посідає
методика побудови продуктивної комунікації на занятті, зокрема у ситуаціях
діалогічного мовлення й дискусії. У такий спосіб викладач забезпечує
можливість об’єктивно оцінити й покращити успішність студентів на кожному
етапі формування комунікативної стратегії, що, у свою чергу, дозволяє
55
Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ФАКТОР
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 19 травня 2021, Харків; ХНУБА

визначити, яким планом освітньої діяльності
підвищити рівень результативності навчання.

має керуватися педагог, аби
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ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН "МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ" ТА
"ФІНАНСОВИЙ РИНОК"
Сучасні тенденції розвитку вищої освіти визначають кардинальну зміну
підходів до організації освітнього процесу у закладах вищої освіти (ЗВО).
Вдосконалення процесу навчання має бути спрямоване на створення
необхідних і достатніх організаційно-педагогічних умов, забезпечення
успішного навчання. Акцент в такій діяльності переноситься на партнерство,
спільного управління, характер взаємин викладача і здобувачів. Зважаючи на
це, викладачам необхідно опановувати активні та інтерактивні форми і
технології проведення як теоретичних так і практичних занять: іграми,
тренінгами, кейсами, ігровим проектуванням, креативною технікою і багатьма
іншими прийомами. Саме вони розвивають базові компетентності здобувачів
вищої освіти, формують необхідні для професії уміння і навички, створюють
передумови для психологічної готовності впроваджувати в реальну практику
освоєні уміння і навички.
Кейс-метод (case study) (від англ. сase - випадок) – техніка навчання, що
використовує опис реальних ситуацій, їх аналіз, виявлення суті проблеми,
вироблення можливих рішень і обрання найкращих з них [1].
Головним поняттям методу навчальних конкретних ситуацій (НКС) є
розуміння «ситуації», як набору змінних, коли вибір будь-якої з них
вирішальним чином впливає на кінцевий результат. Конкретні ситуації
використовуються для того, щоб вчитися на реальних подіях, просувати і
розвивати концепції, шукати подібності та відмінності, обмінюватися досвідом,
застосовувати аналіз в динаміці. Конкретні ситуації можуть виконувати різні
функції, залежно від поставлених навчальних завдань:
- ілюстративні ситуації (обсяг не більше однієї сторінки) можуть
включатися в матеріал лекції (повідомлення) з метою організації обговорення
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досліджуваного матеріалу безпосередньо на занятті;
- нормативні ситуації (найчастіше з елементами завдання) мають певні
розрахункові або нормативні параметри, що дозволяють провести аналіз і
знайти однозначну відповідь. Такі ситуації призначені, головним чином, для
контролю знань;
- функціональні ситуації вимагають від слухача знання теорії питання.
Стратегічні ситуації не можуть мати однозначного рішення, тому що в них
активну роль відіграють нестабільні чинники, які завжди присутні в реальних
системах. Безліч суперечливих критеріїв вибору і відсутність остаточної оцінки
ефективності запропонованого рішення призводять до суперечок під час
обговорення таких ситуацій. Чим більш реалістична і життєва проблема, тим
більше вона захоплює учасників, тим більш глибокого аналізу та сміливих
рішень в житті можна очікувати від здобувачів у подальшому. Основний сенс
методу конкретних ситуацій полягає у зміні ставлення слухачів до самого
процесу навчання, в підвищенні відповідальності за його результати.
Метод кейс-стаді, що використовується на семінарських заняттях
дисциплін «Міжнародні фінанси» та «Фінансовий ринок» передбачає
безпосередню участь здобувачів в обговоренні ділових ситуацій або завдань.
Такі кейси, зазвичай готують у письмовій формі та укладають на основі
реальних фактів; вони вивчаються й обговорюються здобувачами.
Можливості та досвід використання даного методу доволі широкі, що
свідчить про його високу ефективність для:
- розвитку навичок структурування інформації та ідентифікації проблем;
- актуалізації та критичної оцінки накопиченого досвіду в практиці
прийняття рішень;
- розвитку ефективних комунікацій в процесі колективного пошуку й
обґрунтування рішень;
- руйнування стереотипів і штампів в техніці й організації пошуку
ефективного рішення;
- стимулювання
інновацій
за
рахунок
розвитку
системного,
концептуального знання.
Сутність кейс-методу полягає в тому, що слухачам пропонується готова
ситуація, яка імітує реальну, життєву подію. Найчастіше вона викладається
письмово у вигляді готової «історії», причому фінал залишається «відкритим».
Як навчальне завдання учасникам пропонують її проаналізувати і
запропонувати власне рішення.
Іноді для більш глибокого аналізу ситуації використовують прийом
інсценування або «виконання ролей», коли здобувачі виконують ролі дійових
осіб ситуації. При цьому на заняттях створюється обстановка, наближена до
дійсності. Виконання ролей змушує задуматися над необхідністю враховувати
позиції всіх зацікавлених сторін, вчить аналізувати власну поведінку і
спостерігати за діяльністю інших людей в певній в ситуації. Щоб прийняти
правильне рішення, здобувачі можуть поставити додаткові питання
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викладачеві, намітити свій варіант пояснення ситуації та прийняти власне
рішення.
В усіх перерахованих видах навчання завдання здобувачів полягає в
ідентифікації проблеми і пошуку варіантів її рішення, заснованих на відомих
методах генерації ідей, за допомогою організації дискусії або структурованого
обговорення. Всі вони зводяться до аналізу ситуації або проблеми, як окремого
випадку чи конкретної ситуації. Запропонована учасникам обговорення
конкретна ситуація є загальним для всіх предметно-інформаційним полем.
Аналіз ситуації вибудовується за зростаючою складністю: від пошуку
конфлікту інтересів, виявлення проблеми, постановки завдань, до аналізу й
обговорення різних альтернатив їх вирішення. На практиці робота з кейсами
передбачає використання таких прийомів:
- роботу з інформацією, яка спочатку є однаковою для всіх учасників.
Використання власного досвіду в цій галузі, залучення додаткових джерел
знань, структурування і синтез наявної інформації дозволяють наочно
побачити, як за однакових початкових інформаційних умов формуються різні
моделі вибору рішень;
- технології виявлення проблеми на основі обрання різних підходів;
- аналіз послідовності фактів, що ілюструють розвиток конфлікту, і через
їх зіставлення вихід на предмет конфлікту та зміст проблеми;
- аналіз суб'єктів ситуації, визначення їх місця в організації, схем
взаємодії, сфери інтересів, можливого предмета конфлікту з подальшим
зіставленням з фактами, які підтверджують або спростовують зроблені
висновки;
- методи аналізу – обираються залежно від змісту проблеми та об'єкта
аналізу: аналіз схем взаємодій, аналіз процесів управління, аналіз станів
системи, аналіз системи в цілому. На цьому етапі розбору конкретної ситуації
відбувається інтеграція теоретичних і прикладних знань, формується
концептуальне знання;
- процедури вирішення проблеми - завжди передбачається
альтернативність рішення, найчастіше при наявності суперечливих критеріїв. В
результаті учасники пропонують стандартний підхід або рішення, що лежить за
рамками традиції або аналогій у вирішенні проблеми.
Рішення новації є, у підсумку, цільовим орієнтиром застосування кейсметоду. На заняттях з дисциплін «Фінансовий ринок» та «Міжнародні фінанси»
використовуються такі прийоми:
1. Прийоми конкретизації і фактологічний підхід, що орієнтовані на
необхідність виділення головної ідеї або думки в потоці фактів і подій. Їх
можна використовувати в процесі усного викладу матеріалу (лекцій).
2. Метод дослідження, спрямований на колективну роботу в групі, коли
необхідно в процесі колективного міркування дати аналіз змісту уривка з опису
конкретної економічної події. Він орієнтований для роботи в невеликих (15-20
чоловік) групах на семінарських (практичних) заняттях [2].
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Застосування «кейс-методу» для підготовки майбутніх фінансистів
забезпечує такі переваги: сприяє професійному становленню; надає можливість
вирішити проблему шляхом аналізу її складових; залучає здобувачів до
колективного вирішення професійних питань; дозволяє активізувати набуті
знання з фахових дисциплін; перетворити теоретичні знання на практичні.
Отже, використання кейс-методу у процесі фахової підготовки майбутніх
фінансистів сприяє перетворенню теоретичних знань на практичні,
становленню професійних якостей, розвитку логічного мислення, дозволяє
активізувати набуті знання для вирішення фахових завдань, розвиває
колегіальні відносини між викладачем та здобувачем, що сприяє активізації
навчального процесу.
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На сучасному етапі розвитку суспільства зростає необхідність
підготовки не просто фахівців, які вільно володіють іноземною мовою, а й
знають всі тонкощі міжкультурного спілкування, які розуміють і вміють
використовувати нюанси вербальної і невербальної комунікації. У зв'язку з цим
викладачам іноземної ділової мови потрібно приділяти велику увагу навчанню
студентів, зокрема економістів-міжнародників, особливостям міжкультурної
комунікації, оскільки вони будуть спілкуватися зі своїми зарубіжними
партнерами по телефону, приймати участь в дискусіях і переговорах, ділових
зустрічах і презентаціях.
Саме тому у навчальних умовах необхідно
розвинути у студентів інструментальну мотивацію до оволодіння вміннями
міжкультурної іншомовної комунікації, щоб сприяти виробленню
комунікативної поведінки адекватної до певної ситуації і правильної орієнтації
в непростих умовах іншокультурного середовища. Власне необхідність
формування міжкультурної компетенції і визначає актуальність даної
публікації.
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Методологічною основою дослідження проблеми формування
міжкультурної компетенції є праці Т.Н. Астафурова, Н.Д. Гальскова, Г.В.
Єлізарової, Н.В. Кіш, М.О. Куц, А.П. Садохіна, В.В. Сафонової, В.П. Сисоєва,
С.Г. Тер-Минасової, О.А. Фролової, В.П. Фурманової, С.Є. Цвєткової та
багатьох інших дослідників.
Спираючись на роботу М.В. Плеханової, можемо уявити міжкультурну
компетенцію як складну комбінацію знань, умінь, якостей і здібностей
особистості, що забезпечують вибір адекватних способів і стратегій
комунікативної і некомунікативної діяльності та поведінки студентів в умовах
міжкультурної взаємодії [1].
Найбільш важливими педагогічними умовами для організації
підготовки студентів до міжкультурної взаємодії, в ході якої студенти
опановують міжкультурні знання і вміння міжкультурної комунікації, можна
вважати наступні:
- організація освітнього процесу на основі концепції «діалогу культур»,
що забезпечує саморозвиток особистості студента, його інтеграцію в системи
світової і національної культур, пізнання власної ідентичності і розуміння іншої
людини;
- створення мовного середовища, яке формує в людині певну систему
поведінки, впливає на мовну компетенцію, манери, ціннісні судження і яке
сприяє зануренню учнів в сферу іншомовної культури, вільного вираження
думок і почуттів в процесі спілкування; рівності всіх учасників спільної
діяльності;
- побудова змісту навчання іноземної мови студентів немовних
спеціальностей на основі цілісності професійно-мовної, культурно-мовної і
міжкультурної підготовки, що включає не тільки знання професійної мови, але і
національно-культурну специфіку, культурознавчі знання і особливості
національної комунікації, що дозволить майбутнім фахівцям коректно
використовувати мовні засоби, адекватно інтерпретувати поведінку
співрозмовника;
- застосування активних форм і методів навчання (рольових ігор,
дискусій, методів кейс-стаді та ін.), які стимулюють розвиток у студентів
коректності мовлення, сприйнятливості інших цінностей, спостережливості,
уявлень про міжкультурну специфіку спілкування;
- організація позааудиторної активності студентів за допомогою
проведення зустрічей з носіями мови, участі в конкурсних заходах, що сприяє
розширенню сфери застосування навичок і умінь, придбаних в обов'язковому
курсі, підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови, формуванню
світогляду студентів, розвитку їх здібностей.
О.Б. Тарнопольський і С.П. Кожушко встановлюють «принцип
забезпечення мотиваційної достатності при навчанні ділової англійської мови у
ЗВО економічного профілю», який, на їхню думку, «може бути реалізований
через побудову значної частини навчального процесу у вигляді гри в бізнес
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англійською мовою, а також через створення психологічного настрою учнів і
психологічної атмосфери в аудиторії, сприятливих для проведення такої гри»
[3]. Саме тому для успішного оволодіння міжкультурною компетенцією
важливо задіяти і активізувати в навчальній діяльності студентів стимулюючі
стратегії, завданням яких є створення у студентів мотивації до сприйняття
навчального матеріалу, мобілізація їх вольових зусиль, уваги, пам'яті, мислення
і під час мовних операцій в інтерактивних видах мовленнєвої взаємодії [ 2].
У багатьох дослідженнях стверджується, що мотивація відіграє
центральну роль в ході вивчення іноземної мови, причому відповідальність за
ініціювання, заохочення та підтримку здорового рівня мотивації належить
викладачу.
Всі складові процесу міжкультурної взаємодії студентів економічного
вузу повинні знаходитися в тісному взаємозв'язку, органічно поєднуватися
один з одним, інтегруватися в навчальний процес з іноземної мови, що сприяє
підвищенню мотивації до всебічного розвитку особистості і забезпечує
культурологічний контекст іншомовного спілкування.
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Харківський університет будівництва та архітектури
ДІЛОВА ГРА ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
При викладанні нормативної дисципліни «Основи охорони праці» у
Харківському національному університету будівництва та архітектури
(ХНУБА) здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівнів повинні відповідно до Закону України «Про Охорону
праці» у ст. 22 де власник повинен проводити розслідування та вести облік
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, від того, наскільки
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оперативними і правомірними будуть дії роботодавця у разі нещасного випадку
на виробництві, залежить, перш за все, здоров'я і життя потерпілого. Якщо ж дії
роботодавця будуть спрямовані на приховування нещасного випадку або
професійного захворювання, то це послужить підставою для притягнення до
відповідальності посадових осіб підприємства [1-3].
На сьогодні ділові та імітаційні ігри, або ігрове імітаційне моделювання
набувають поширення во світній діяльності, економіці, політиці, соціології,
екології, адмініструванні тощо. Їх використовують у процесі професійної
підготовки здовувачів вищої освіти.
На практичному занятті з дисципліни з основ охорони праці на тему
розслідування несчастного випадку на виробництві проводимо ділову гру котра
є методом активного соціального навчання, який належить до тренінгу.
Особливість цього методу полягає в імпровізованому розігруванні здобувачами
вищої освіти різних ролей у заданій проблемній ситуації.
Також тема з аналізу причин травматизму на виробництві теж
пропонується як ділова гра, що сприяє організації колективної діяльності
мислення та використання групи як засобу розвитку індивідуальності.
При іграх розвиваємо у здобувачів вищої освіти вміння спілкуватися,
мислити, здатність до практичної дії, моделюється діяльність власника
підприємства, інженера з охорони праці, керівників структурних підрозділів,
фахівців підприємства, свідка нещасного випадку, членів комісії з
розслідування нещасного випадку, органів державного нагляду з охорони праці.
При ознайомленні з порядоком розслідування визначають та вивчають
процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій, які трапилися з працівниками на
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності або в
їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах, в т. ч. Під час
перебування у відрядженні за кордоном, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України [1].
Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під
час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або
іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не
використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з порядком
розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру(НВ).
До початку проведення ділової гри здобувач:
1. Ознайомлюється з ігровою ситуацією нещасного випадку (за завданням
викладача – акт Форма Н-1).
2. Встановлює умови, наслідки та причининещасноговипадку.
3. Створює комісію для проведення розслідування із членів ланки та
розподіляє обов’язки серед них.
4. Враховуює висновки, зроблені комісією в акті Н-1, складає акт за
формою Н-1, або НВ.
5. Заносить записи у журналі реєстрації нещасних випадків
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6. Написати висновки проведеної роботи.
7. Дати усно відповіді на запитання самоконтролю.
Тема практичного заняття «Електробезпека» проводиться також у діловій
гри. Видаються матеріали й обладнання: відеофрагменти виробничого циклу
підприємства, макет несправного електрообладнання із зазначенням дати його
перевірки, відеоролик «Види електротравм», сценарій гри.
У процесі імітаційної гри передбачалося створення комісії для
розслідування нещасного випадку, що був пов’язаний із отриманням травми
робітникому наслідок ураження його електричним струмом та також
проведення та знаходження основних та попутних причин та обставин випадку.
Така співпраця дозволятиме здобувачам вищої освіти розвивати практичні
навички пов’язані не тільки з аналізом та вирішенням задач в межах окремої
дисципліни, а і розвивати уміння вирішувати комплексні задачі, що включають
в себе завдання із різних сумісних дисциплін та напрямків навчання. До того ж
така діяльність сприятиме розвитку комунікативних та креативних
властивостей.
Висновок: Аналіз сутнісних ознак ігрового імітаційного моделювання
надає змогу визначити основні особливості його застосування у практиці у
здобувачів.
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КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК
ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Сучасний світ постійно змінюється, у ньому зростає роль національної
ментальності, активізується процес глобалізації та економічної конкуренції.
Саме тому головним та найбільш пріоритетним напрямом розвитку сучасної
гуманітарної освіти України є підвищення рівня навчання до європейського.
Для підготовки спеціалістів ВНЗ різного профілю невід’ємною складовою
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професійної підготовки вважається вивчення іноземної мови, яка є важливою
частиною нашого сучасного багатонаціонального і багатомовного ритму життя.
Одним із важливих напрямів реформування освіти, визначених Державною
національною програмою «Освіта. Україна ХХІ сторіччя», є необхідність
досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов [2].
Фахівець високого рівня має знати щонайменше одну іноземну мову, адже
гарне та вільне володіння іноземною мовою є і залишається однією з
найперших провідних вимог роботодавців. На відміну від інших предметів,
іноземна мова – це галузь знань, яка розкриває перед людиною не лише
іншомовну культуру, побут, життя; це, насамперед, запорука майбутнього
вдалого кар’єрного росту. Інтеграція України у світову спільноту потребує
досконалого та вільного володіння іноземними мовами.
Актуальні питання вивчення іноземних мов на сучасному етапі
досліджували О. Коваленко, С. Куриш, С. Микитюк, О. Першукова.
Для досягнення високого рівня володіння іноземною мовою викладачеві
потрібно знати новітні техніки та методики викладання, різноманітні сучасні
навчальні методи та прийоми. Раціональне та вмотивоване використання
методів навчання на заняттях іноземної мови вимагає креативного підходу з
боку викладача, адже педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і
підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога [1, c.
159-160].
Метою навчання іноземної мови у ВНЗ на сучасному етапі є оволодіння
здобувачами освіти комунікативним рівнем знань, адже якісне та вільне
володіння іноземною мовою дозволяє реалізувати набуті знання, уміння та
навички в реальних життєвих ситуаціях.
Способи взаємодії викладача та студентів під час заняття можуть бути
різноманітними: пояснення, розповідь (викладач викладає мовний матеріал –
студенти слухають), обмін думками з питань, що вивчалися на заняттях з
іноземної мови (завдяки обговоренню студенти доходять потрібних висновків,
узагальнень, формулюють визначення, правила), спостереження та колективне
обговорення (викладач організовує спостереження студентів над фактами і
явищами мови, що вивчаються з подальшим колективним обговоренням його
результатів), самостійна робота з підручником під керівництвом викладача,
виконання практичних завдань і вправ.
Отже, можна зробити висновок, що для таких процесів, як зазубрювання та
бездумне завчання текстів, що не мають жодної практичної цінності для
здобувачів освіти, не мають місце для існування при вивченні іноземної мови,
адже студенти мають отримувати необхідні знання, вміння та навички, щоб
потім з легкістю їх використовувати в повсякденному житті.
Основним та найбільш ефективним методом навчання іноземної мови
вважається комунікативний метод. Адже саме у процесі навчання за
комунікативним методом студенти набувають здатності вільно та якісно
користуватись мовою, залежно від ситуації, та вмінню одразу вчитися на своїх
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помилках і не боятися помилятись. Студенти навчаються комунікації у процесі
самої комунікації [6]. Найважливішою ознакою комунікативного методу є
використання автентичних матеріалів, тобто таких, які використовуються
носіями мови. Комунікативний метод є найоригінальнішим та найшвидшим
методом при вивченні мови, але існує недолік: не звертається увага на якість
мови та на граматику.
Інноваційні методи навчання іноземних мов, основа яких гуманістичний
підхід, насамперед спрямовані на розкриття здібностей здобувачів освіти, на
розвиток можливостей і самовдосконалення кожної особистості, на гармонійне
розкриття творчого потенціалу, а також створюють передумови для
ефективного навчального процесу у ВНЗ.
Основними принципами сучасних методів є: рух від цілого до окремого,
орієнтація занять на здобувача вищої освіти, цілеспрямованість та змістовність
занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при наявності віри
у викладача в успіх своїх здобувачів вищої освіти, інтеграція мови та засвоєння
її за допомогою знань з інших галузей наук [4, с.211-213].
Таким чином, комунікативний метод навчання іноземної мови допомагає
розкрити творчий потенціал здобувачів освіти, знайти підхід до кожного
студента зокрема, вдосконалити навички усного мовлення, подолати страх
перед публікою, не боятися помилятися, а також сприяє розвитку та
самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу та формуванню
толерантної особистості.
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Глухівський національний педагогічний університет ім.О.Довженка
СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО
ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ
Дані наукових досліджень багатьох авторів підтверджують, що більшість
студентів, що закінчили педагогічні університети, не уміють планувати і
проводити фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня дошкільного закладу
(спортивні свята, рухливі ігри, дні здоров'я, спортивні секції, фізкультурні
розваги) оскільки не мають фахових знань, умінь і навичок. Тому необхідна
спеціальна підготовка майбутніх вихователів до організації фізичного
виховання дітей дошкільного віку [3].
У системі вищої педагогічної освіти останніми роками відбулися значні
зміни. Перш за все, по-новому звучить основна мета професійно-педагогічної
підготовки фахівця: сформувати педагога – дослідника, мислячого практика,
що володіє професіоналізмом і компетентністю.
У зв'язку з цим здійснюється перегляд змісту педагогічної освіти,
розробляються нові навчальні плани, коректуються програми навчальних
дисциплін психолого-педагогічного циклу з метою посилення їх аксіологічних
орієнтирів [14].
Фізичне виховання у дошкільному закладі [6]– це процес залучення
дитини до цінностей фізичної культури як однієї з передумов формування
гармонійно розвиненої особистості. Фізичне виховання у дошкільному
навчальному закладі є частиною загальнодержавної системи фізичного
виховання. Воно проводиться з урахуванням вікових та індивідуальних
особливостей дітей при обов'язковому контакті з сім'єю дошкільника.
Стрижнем фізичної культури в дошкільній установі є оптимальна рухова
активність дітей, представлена різними видами рухової діяльності і формами її
організації.
У свою чергу, потреби термінового вдосконалення та модернізації освітніх
систем спонукають до певного перегляду, переосмислення науковометодологічних основ теорії педагогіки та філософії освіти.
Класичних ідей сьогодні недостатньо для вирішення нагальних освітніх
проблем. Головний з них - оптимізація освіти та професійного навчання - може
бути вирішений лише на основі цілеспрямованого педагогічного пошуку [1, с.
343].
Однак ефективне функціонування педагогічної системи можливо лише за
відповідних соціально-педагогічних обставин [1, с. 56].
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В рамках даного дослідження представлено еволюцію визначення терміну
« педагогічні умови» , що в свою чергу складається з двох етапів ( 1970 –
1996рр.) та ( 2000 – 2019рр ).
Перший етап представлено нижче на рисунку 1 ( 1970- 1996 р.р.)
Поняття “педагогічні умови”
стосується різних аспектів усіх
складових
процесу навчання, виховання і
розвитку: цілей, змісту, принципів,
методів, форм, засобів тощо.

Як правило, під педагогічними умовами
розуміють такі, що спеціально створюються
в освітньому процесі з метою
підвищення його ефективності або реалізації
певних інновацій

Проблема трактуваннях терміна “педагогічні умови”
розглянута у працях
В. Андрєєва, Ю. Бабанського, В. Белікова, В. Беркова,
А.Вербицького, О.Галкіної, М.Данилова, С.Диніної,
А.Дьоміна, В. Загвязинського, М. Звєрєвої,
І. Зязюна, Н.Іпполітової, Н.Кузьміної, Б.Купріянова,
Н.Михайлової, А. Найна, І. Підласого, О. Пєхоти, С.
Рубінштейна, В.Сластьоніна, Н.Стерхової,
І. Фролова, А. Хуторського, Н.Яковлевої та інших
Як сукупність різнопланових факторів (компонентів),
необхідних і достатніх для виникнення, функціонування
та зміни певної освітньої системи, визначає педагогічні
умови Ю. Юцевич [47].
За М. Звєрєвою (1987 р.), це змістова характеристика
одного з компонентів педагогічної системи, в якості
якого виступають зміст, організаційні форми, засоби
навчання і характер
взаємин між учителем та учнями [16, с. 29-32].

Н. Яковлєва (1992 р.) – як сукупність заходів (об’єктивних
можливостей) педагогічного процесу [49]

Водночас аналіз психолого-педагогічної літератури
засвідчує,
що різні аспекти поняття “умови” не розкриті повною
мірою ні в педагогічних словниках, довідниках та
енциклопедіях, ні в підручниках і навчальних
посібниках

О. Федорова (1970 р.) під педагогічними умовами розуміє сукупність об’єктивних
можливостей змісту навчання, методів, організаційних
форм і матеріальних можливостей її здійснення, які забезпечують успішне
вирішення поставленого завдання [42].
На думку К. Біктагірова (1973 р.),
педагогічні умови – обставини, при яких компоненти навчального процесу
(зміст, викладання й учіння) подані в найкращому взаємозв’язку та створюють атмосферу
плідної співпраці, що забезпечує продуктивне викладання, управління навчальним
процесом, а також успішне навчання [9]
В. Андреєв (1988 р.) розглядає педагогічні умови як комплекс заходів, зміст, методи
(прийоми) й
організаційні форми навчання і виховання [2].

Ю. Бабанський (1989 р.)
визначає педагогічні умови як чинники (обставини), від яких залежить
ефективність функціонування педагогічної системи [5, с. 115],

За А. Найном (1995 р.), це сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів,
засобів і матеріально-просторового середовища, спрямованих на вирішення поставлених
завдань [30, с. 44-49].

На думку І. Підласого (1996 р.), педагогічні умови сприяють реалізації
змісту навчання, оптимізують форми, методи, підходи, технологію організації навчального процесу як цілісної системи [36, c. 280].

Рис. 1 Еволюція поняття « педагогічні умови» ( 1970- 1996 рр)
(власна розробка автора за джерелами [2])
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Насамперед зауважимо, що багатозначність науково-педагогічного терміна
“умова”, вочевидь, пов’язана з різним лексичним значенням загальновживаного
слова “умова”: це те, від чого залежить результат; вимоги, які висуває одна
сторона до іншої; домовленість між сторонами; правило, прийняте в певній
царині.
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ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
Будь-яка практика в університеті є синтезом отриманих теоретичних знань
і практичного досвіду, який дозволяє здобувачам закріпити та поглибити
знання. Саме тому, починаючи з першого курсу студентів розподіляють на різні
підприємства, організації, заводи та компанії. А на останньому курсі
узагальнені практичний досвід та отримані напрацювання є основою випускної
кваліфікаційної роботи. Останнім часом у багатьох країнах світу, в тому числі і
в Україні, роботодавці ставлять вимоги до університетів в області точного
опису не тільки знань, а й практичного досвіду і професійних компетенцій
випускників. Показниками підготовки стають не тільки здібності фахівця
вирішувати певне коло завдань за обраним напрямом, але і такі його якості, як
духовність, гуманістична спрямованість, толерантність, мобільність,
самостійність, відповідальність, креативність, комунікабельність, соціальна
активність, вміння працювати і співпрацювати в групах, забезпечувати пошук
інформації та ін. Тому особливої уваги потребує розробка інструментарію
визначення рівня сформованості, як загальнокультурних компетенцій, так і
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професійних, формування і розвиток яких можливі в рамках окремого
освітнього модуля, так і при освоєнні всієї освітньої програми у цілому.
У роботах авторів О. Клеха, Т. Лехіцької [1], Б. Мохіна, В. Мізерного,
О. Мензул [2], В. Хабайлюка [3] зазначається, що провідним завданням на
сучасному етапі модернізації системи вищої освіти України є пошук форм її
інтеграції з наукою і виробництвом, підвищення ролі та відповідальності
фахівця, забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог,
зокрема, подолання розриву між рівнем теоретичних знань студентів і
практичними навичками їх застосування в процесі професійної діяльності.
Сучасні здобувачі повинні мати професійні вміння й навички, які
базуються на сучасних спеціальних знаннях та високий рівень професійної
компетентності, заснований на критичному мисленні та здатності застосовувати
теоретичні знання на практиці. Практична підготовка студентів є обов’язковим
компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного
рівня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь. Для реалізації
підготовки висококваліфікованих фахівців навчальним планом встановлено
єдиний системний порядок організації, оформлення і проведення практик
студентів. Практика студентів є можливістю реального (практичного)
придбання та розвитку початкових професійних навичок, знань і умінь на
профільних (за фахом навчання) підприємствах, Студенти в період
проходження практики отримують таку можливість:
− зіставити свої очікування і реалії майбутньої професійної діяльності;
− набути знання та навички, необхідні для освоєння загальних і
спеціальних дисциплін, майбутньої спеціальності та професійної роботи;
− познайомитися з реальною практичною роботою підприємства;
− розвинути навички самостійного розв’язання проблем і завдань,
пов'язаних з проблематикою обраною спеціальністю;
− опанувати передовими методами роботи, які використовуються на
підприємстві;
− забезпечити додаткове опрацювання теоретичних питань, пов'язаних з
діяльністю підприємства, на якому проводиться практика в рамках обраної
спеціальності і спеціалізації;
− застосовувати отримані в процесі навчання знання для професійної
підготовки і подальшого аналізу діяльності підприємства.
Виходячи з визначення «загальнокультурної компетентності», яка включає
духовні й ціннісні орієнтири особистості, її гуманістичний світогляд, моральні
та етичні принципи [5], пропонується виділити відповідні їй можливості, які
отримує студент при проходженні практики, а саме:
− опановування вмінням аналізувати й оцінювати найважливіші
досягнення національної та світової культури;
− розробляти й реалізовувати стратегії діяльності в умовах міжкультурної
взаємодії;
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− вміння визначити власні цілі;
− переборювати труднощі в діяльності, а також здатність навчатися
протягом життя, вміння досягати успіху в житті;
− відповідальність, креативність, комунікабельність, соціальна активність;
− вміння працювати і співпрацювати в групах;
− забезпечувати пошук інформації.
Пропонується виокремити чинники, які сприяють формуванню
професійної та загальнокультурної компетентності студентів на такі:
професійно - пізнавальна зацікавленість та професійна спрямованість
здобувача, його ціннісні орієнтири; матеріально-технічна база навчального
закладу; технологія підготовки молодих спеціалістів у вищих навчальних
закладах; професійна компетентність викладачів; пізнавальні та спеціальні
здібності студента; зміст практичної підготовки; форми та методи практичного
навчання.
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