
Себто письмові роботи не будуть якісними, 
поки основним критерієм оцінювання резуль-
татів навчання студентів є запам’ятовування й 
відтворення інформації, а не розвиток крити-
чного і логічного мислення. 

Часто студенти скорочують час і зменшу-
ють власні зусилля на підготовку письмових 
робіт, тому що їх до цього підштовхують особ-
ливості навчального процесу, такі як:

 нестача навчального часу на навчання сту-
дентів належному академічному письму;

 необхідність одночасно готувати кілька 
письмових робіт з різних предметів, на-
приклад, наприкінці семестру;

 вимога про великий обсяг тексту роботи;
 короткий термін, відведений на підготов-

ку об’ємної роботи.
Коли Ви, наприклад, даєте студенту завдання 
підготувати курсову роботу на 25 стор., то зва-
жайте, що мінімальна кількість часу на якісну 
підготовку студентом 1 стор. роботи може ста-
новити 3-5 годин. [5] Тоді програма Вашої дис-
ципліни має передбачати, що студент витра-
тить 75-125 годин самостійної роботи на підго-
товку курсової. Переконайтесь, що цей час ви-
ділений у програмі дисципліни, або зменшіть 
вимоги до обсягу.  
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ЩО ПОГІРШУЄ ЯКІСТЬ 
ПИСЬМОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ?

Масштабне дослідження «Вплив політик 
щодо плагіату у вищій освіті в Європі» зроби-
ло висновок, що причиною студентського пла-
гіату частіше є нестача навичок академічного 
письма і знань дослідницьких методів, аніж 
свідоме прагнення обманути. [2] Студенти, 
отже, часто копіюють свої роботи з інтернету 
не лише тому, що це технічно просто зробити 
або що таке списування є невмирущою тради-
цією. Причиною може бути недостатнє, несис-
тематичне, неякісне навчання студентів на-
лежному академічному письму, його прави-
лам, алгоритмові підготовки такої письмової 
роботи, якою студент й викладач пишатиму-
ться.

На те є свої чинники. Зокрема, письмовими 
роботами студентів у навчальному процесі 
часто нехтують. Так, лише 28% українських 
студентів і 16% викладачів, опитаних у 2015 р., 
вважають кількість виконаних письмових 
робіт фактором забезпечення високої оцінки.  
Тоді як кожен другий респондент назвав та-
ким фактором високу відвідуваність, а бли-
зько 70% учасників опитування — активну 
участь студентів у заняттях. [3] Але ж ані відві-
дуваність, ані участь не свідчать про досягне-
ння жодного результату навчання — й вони 
виявилися удвічі-учетверо (!) важливішими 
критеріями оцінювання, аніж письмові робо-
ти, які дійсно розвивають чимало компетент-
ностей студентів.

ЯК СТУДЕНТІВ ШТОВХАЄ ДО ПЛАГІАТУ 
СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ?

«Ми віримо, що кращим початком 

розв’язання виклику студентського 

плагіату є посилення кваліфікації 

й обізнаності викладачів»

Mariann Løkse, Mariann Solberg [1]

Наш бюлетень крокує до теми заходів, які 
допоможуть викладачам поліпшити якість та 
запобігати плагіатові у письмових роботах 
(курсових, есеях тощо), що їх готують студен-
ти упродовж семестру.

На шляху до цього сюжету слід поговорити 
про складний комплекс причин, які знижують 
якість студентських робіт. Деякі з цих причин 
можна успішно долати. «Оцінювання визначає те, що 

студенти вважають важливим, як 

вони проводять свій час і ким себе 

вбачають як студентів, а згодом як 

випускників… Якщо ви бажаєте 

змінити навчання студентів, то 

змініть методику оцінювання»

Brown and Pendlebury, 1997 [4]

ЯКІ ТИПИ ЗАВДАНЬ ПРОВОКУЮТЬ ПЛАГІАТ?

Деякі способи укладання і види завдань мо-
жуть провокувати плагіат у письмових та спи-
сування в екзаменаційних роботах студентів:

 запропонувати студентам підготовку ре-
ферату з теоретичного питання із єдиною 
вимогою «обсяг 10-15 сторінок»;



 не змінювати тип завдання (наприклад, 
написати есей) і пропоновані його теми з 
року в рік;

 не пояснювати студентам вимоги до робо-
ти ані письмово, ані усно;

 пояснювати студентам вимоги, але робити 
це рівно один раз;

 встановити розмиті (неконкретні, суб’єк-
тивні) критерії оцінювання роботи (на-
приклад, «робота виконана на високому 
рівні») або не встановлювати їх зовсім;

 надати оцінці за велику письмову роботу 
вагу 5-10% у загальній оцінці за курс;

 назвати пропоновану студентам письмову 
роботу (майже) так само, як і параграфи у 
підручнику з предмета, або скористатися 
назвами сторінок Вікіпедії;

 при формулюванні теми роботи викорис-
тати дієслова з двох долішніх щаблів так-
сономії Блума («поясніть…», «назвіть…», 
«перелічте...», «напишіть власними слова-
ми…» тощо);

 застосувати дві попередні поради при ук-
ладанні переліку екзаменаційних питань;

 перевіряти роботи студентів «по діагона-
лі»: сьогоднішні студенти неодмінно пере-
кажуть своїм наступникам, що викладач 
не читає їхні тексти;

 не застосовувати жодних санкцій до сту-
дентів, які здають сплагійовані роботи.

Отже, неякісне завдання «на вході» — неякіс-
на робота «на виході». Недостатні підтримка, 
консультування, допомога й пояснення вик-
ладача, дефіцит часу — причини плагіату, що 
їх часто наводять студенти.

•  РОЗ ДРУ КУЙТЕ  ЦЕЙ  БЮ ЛЕ ТЕ НЬ  Н А ВЕ ЛИК ОМУ  П АПЕ РІ  —  МАТ ИМЕТ Е  Ф АЙНИЙ  П ОСТ ЕР  •  
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ЯКІ ЩЕ ФАКТОРИ ПІДВИЩУЮТЬ 
ЙМОВІРНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО ПЛАГІАТУ?
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Таких факторів чимало. Одне з досліджень 
свідчить, що до плагіату частіше вдаються 
слабші студенти та ті студенти, які плагіювали 
раніше. [6] Тому навчання належному акаде-
мічному письму слід розпочинати ще на пер-
ших курсах університету, якщо не у середній 
школі. Слабші студенти потребують більшої 
підтримки з боку викладачів. Вони можуть 
мати недостатній досвід академічного письма 
і побоюватися, що не виконають роботу на на-
лежному рівні, а тому нададуть перевагу замо-
вленню такої роботи в інших осіб. Проблема-
ми таких студентів можуть бути невпевненість 
у власних силах, а також погане володіння пи-
сьмовою українською мовою. 

Коли один викладач встановлює належні 
вимоги до робіт студентів, а викладачі з інших 
предметів байдужі до плагіату, це погіршує 
стан академічного середовища університету. А 
адміністрація університету може докладати 
замало зусиль до запровадження політики ну-
льової толерантності до проявів академічної 
недоброчесності.

Культура академічної доброчесності прямо 
конфліктує з культурою списування. Одержа-
ти високу оцінку за швидко скопійовану з ін-
тернету роботу — неабияка підстава для гор-
дощів студента. Аргументові «всі списують, то 
чому мені не можна?» складно опонувати.

Сучасний досвід знає чимало інструментів, 
спрямованих на мінімізацію окреслених фак-
торів. Поговорімо про них наступного разу.
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