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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.
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У статті визначено психологічні особливості особистості
старшокласників з суб’єктивно різними рівнями академічної доброчесності.
Показано, що оцінка поняття «академічної доброчесності» пов’язана з
суб’єктивним рівнем академічної доброчесності старшокласників. Учні з
високим та середнім рівнями власної доброчесності позитивно оцінюють
поняття «академічної доброчесності» і вважають, що воно притаманно їх
оточенню. Показано, що висока оцінка суб’єктивної академічної
доброчесності пов’язана з високим рівнем мотивації досягнення
старшокласників та її перевищенням над мотивацією уникнення
невдач,сприяє зниженню проявів нечесної поведінки в навчанні.
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Плагіат є феноменом сучасного суспільства. Він є негативним явищем,
що не тільки впливає на етику, його наслідки простежуються на рівні права.
Правові системи мають відповідати на такі дії відповідним
законодавством. Основою вирішення проблеми плагіату є встановлення та
виявлення за допомогою кількох антиплагіатних систем. У статті увагу
приділено їхньому розширенню, оцінці, перевагам і недолікам.
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У статті визначено основні засади формування академічної культури
учасників освітнього процесу у вищих навчальних закладах, доведено
доцільність створення та запровадження етичного кодексу студента й
викладача як необхідна умова дотримання учасниками освітнього процесу
академічної культури.

