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У статті аналізується взаємозалежність між формуванням інформаційної компетент-
ності студентів та підвищенням рівня культури академічної доброчесності в  освітньо-
му середовищі. Актуалізовано важливість формування інформаційної компетентності 
студентів не лише для навчання, а  й  професійного становлення, самовдосконалення та 
вирішення життєвих завдань в особистій сфері. Мінливість та динамічність світу інфор-
маційних технологій, суворі вимоги ринку праці та очікування роботодавців диктують 
потребу оволодіння майбутніми фахівцями універсальними знаннями, уміннями, нави-
чками й  особистими якостями, як-от, професійна мобільність, адаптивність, здатність 
оперативно здобувати нові знання, упевнена орієнтація у веб-середовищі та інформацій-
ному просторі, що й передбачає комплексне формування інформаційної компетентності. 
Акцентовано наслідки недооцінювання формування інформаційної культури студентів 
на загальнонаціональному рівні (як для освіти й наукової комунікації зокрема, так і для 
успішного становлення інформаційного суспільства загалом). Підкреслено необхідність 
упровадження інформаційної культури інтегровано з  основами академічного письма 
у навчальний процес як обов’язкової дисципліни. Проаналізовано фактори сприяння фор-
муванню доброчесного освітнього середовища та укорінення у ньому базових цінностей 
академічної доброчесності. Обґрунтовано необхідність зміщення акцентів із  боротьби 
із плагіатом у студентських роботах на розробку заходів щодо запобігання цьому явищу та 
підвищення інформаційної та академічної культури студентів. Розкрито роль та можливо-
сті бібліотеки ЗВО у створенні інформаційного простору, у якому дотримання норм акаде-
мічної доброчесності є безперечною цінністю. Розглянуто новітні інтерактивні форми ро-
боти бібліотеки та способи презентації освітнього контенту із урахуванням особливостей 
«кліпового мислення» сучасного покоління, як-от, ґейміфікація, імітаційні та інтерактивні 
ігри, веб-квести, відео-лекції тощо.

Ключові слова: інформаційна компетентність, інформаційна грамотність, інформа-
ційне суспільство, бібліотека закладу вищої освіти, академічна доброчесність, академічна 
етика, плагіат, інтерактивні форми роботи.
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ВСТУП.
У сучасному світі високих технологій, в еру становлення та розвитку інформа-

ційного суспільства, навіть дитина у перші роки життя спроможна засвоїти алго-
ритм дій для користування сучасними гаджетами. Попри цей феномен, студенти 
закладів вищої освіти володіють досить обмеженим комплексом умінь та навичок 
орієнтування в розгалужених інформаційних потоках. Уміння критично осмис-
лювати отриману інформацію, відмежовувати достовірні факти й наукові дані від 
необ’єктивних і псевдонаукових; структурувати отриману інформацію, виокрем-
люючи головне; формулювати релевантний пошуковий запит  – ось комплекс 
компетентностей, який потрібен абітурієнтам ще до вступу у заклад вищої осві-
ти, у якому згодом вони лише удосконалюватимуть свої здібності та здобувати-
муть нові знання. Однак у процесі навчання виявляється, що у студентів постійно 
виникають труднощі з  опрацюванням інформації для вирішення поставлених 
навчальних завдань. Найбільш проблемним є етап перетворення інформації, що 
передбачає критичне осмислення даних та їх порівняння, а також творчий етап, 
що вимагає створення власного інтелектуального продукту.

Недостатній рівень інформаційної культури та базових вмінь і  навичок ко-
ректної роботи з інформацією часто призводить до порушення студентами норм 
академічної доброчесності, що набуває ознак системності та масштабності і ста-
новить загрозу формування суспільства, лояльного до вчинення плагіату. Фаталь-
ність наслідку недооцінювання важливості інформаційної культури та грамот-
ності у тому, що у результаті доводиться спрямовувати усі зусилля на боротьбу 
із плагіатом у студентських роботах, замість того, щоб навчати студентів дотри-
муватися академічної доброчесності та уникати плагіату. Це проблема національ-
ного масштабу, яка потребує негайного вирішення. Створення середовища, спри-
ятливого для дотримання академічної доброчесності та нетерпимого до проявів 
плагіату, у загальнонаціональному контексті – завдання усіх наукових та освітніх 
закладів країни.

Мета пропонованої статті полягає в актуалізації важливості формування ін-
формаційної компетентності студентів як цілісної системи, окресленні її діа-
лектичного зв’язку із дотриманням академічної доброчесності, розкритті ролі та 
можливостей бібліотеки закладу вищої освіти (далі – ЗВО) у формуванні інформа-
ційної компетентності користувачів та створенні середовища, сприятливого для 
утвердження фундаментальних цінностей академічної доброчесності. Основу 
методології дослідження становлять оглядово-аналітичний, системний, критич-
ний та конструктивний методи.

Аналіз опублікованих упродовж останніх років праць, присвячених дослі-
дженню інформаційної компетентності, свідчить про зацікавленість науковців 
насамперед питаннями розвитку та підвищення рівня інформаційної компетент-
ності викладачів, а також залежності якості освітнього процесу від рівня сфор-
мованості цієї компетентності. Зокрема, у численних публікаціях розглянуто такі 
аспекти: важливість інформаційної компетентності як основи процесу інформа-
тизації освіти та структурного компонента формування професійно-педагогічної 
складової педагога (Цьома, 2019), інформаційно-комунікаційна компетентність 
викладача ЗВО в організації сучасного навчального процесу в умовах його циф-
ровізації (Дибкова, 2019), актуалізація необхідності підвищення інформацій-
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но-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників як однієї 
з ключових (Морзе & Буйницька, 2017), інформаційно-комунікаційна компетент-
ність як компонент професійної компетентності педагога в умовах інформатиза-
ції системи освіти (Кузьменко & Подліняєва, 2017), особливості процесу форму-
вання інформаційної компетентності як складової педагогічного менеджменту 
(Козир, 2016), інформаційна компетентність викладача та її складові у контексті 
створення інформаційного простору для самостійної роботи студентів (Нєлєпо-
ва, 2016) та ін. Натомість аспектам формування інформаційної компетентно-
сті учнів та студентів як суб’єктів навчального процесу приділено значно мен-
ше уваги дослідників. Насамперед актуалізуються такі питання, як особливості 
розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності учасників навчального 
процесу (Ovcharuk & Soroko, 2016), оцінювання та моніторинг інформаційно-ко-
мунікаційної компетентності школярів у  контексті аналізу зарубіжного досвіду 
(Сороко, 2015), проблеми формування інформаційної компетентності сучасно-
го учня (Чернуха & Козир, 2015), аналіз структурних компонентів інформацій-
ної компетентності та визначення критеріїв рівня її сформованості (В. І. Клочко  
& О. В. Клочко, 2018) та ін.

Останнім часом актуальною темою є  дотримання академічної доброчесно-
сті та протидія академічному плагіату. У сфері дослідження цієї тематики наразі 
з’ясовано проблеми та соціальні загрози, пов’язані з реалізацією принципів ака-
демічної доброчесності у вітчизняному освітньо-науковому середовищі, та роз-
роблено пропозиції щодо боротьби з  порушеннями академічної доброчесності 
(Колесніков, 2019), обґрунтовано необхідність формування доброчесних культур-
них практик та їх поширення задля підвищення ефективності наукової діяльно-
сті та протидії плагіату (Гранчак & Сошинська, 2019), проаналізовано сутність 
академічної доброчесності як політико-правової та морально-етичної проблеми 
(Ожеван, 2018), наведено перелік ознак, притаманних академічній доброчесно-
сті, та з’ясовано особливості нормативного регулювання академічної чесності як 
однієї зі складових системи забезпечення якості освіти (Тицька, 2018) та ін. Про-
блемі укорінення принципів академічної доброчесності в науковому середовищі 
та актуалізації важливості наукової етики для успішної кар’єри науковця присвя-
чена колективна монографія «Академічна доброчесність: проблеми дотримання 
та пріоритети поширення серед молодих вчених» (2017). Особливості формуван-
ня академічної культури в українському освітньому просторі та аналіз можливо-
стей протидії девіантній суспільній практиці вчинення плагіату стали предметом 
дослідження у виданні «Академічна чесність як основа сталого розвитку універ-
ситету» (2016). Адаптований для молодшої та середньої школи «Довідник з ака-
демічної доброчесності для школярів» (2016), у якому розтлумачено важливість 
академічної доброчесності, сутність поняття «плагіат» та правила оформлення 
робіт задля його уникнення. Потужну інформаційну підтримку розвитку добро-
чесного академічного середовища в Україні та укорінення у національний ґрунт 
фундаментальних принципів академічної доброчесності надає «Проєкт сприяння 
академічній доброчесності в Україні» (SAIUP), що передбачає активне залучення 
МОН України задля трансформації національної системи освіти. Метою проєкту 
є створення нової академічної культури, засадничими елементами якої є довіра, 
чесність, прозорість, реальні навчання та наукова робота (SAIUP, n. d.).
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Про усвідомлення важливості долучення бібліотеки до формування акаде-
мічної доброчесності у навчальному закладі свідчить розробка експертами Укра-
їнської бібліотечної асоціації програми підвищення кваліфікації бібліотекарів 
«Академічна доброчесність та бібліотеки» (2018).

У публікаціях, що стосуються ролі бібліотек навчальних закладів у формуван-
ні інформаційної компетентності студентів, актуалізовано насамперед такі ас-
пекти, як: практичний досвід формування інформаційної культури користувачів 
у бібліотеці закладу вищої освіти (Грипич & Буравкова, 2019); трансформація бі-
бліотечної діяльності відповідно до вимог сучасності в  умовах формування ін-
формаційного суспільства (Гранчак, 2019); використання інформаційно-комуні-
каційних технологій у  бібліотечній діяльності (Медведєва, 2019); роль бібліотек 
у розвитку інформаційної та мережевої медіа культури (Kulyk, 2018); участь біблі-
отеки у формуванні інформаційного простору та в інформаційному забезпеченні 
освітнього й наукового процесів (Жуков та ін., 2017); взаємозв’язок інформацій-
ної культури учасників інформаційно-освітнього процесу у середовищі закладу 
вищої освіти та бібліотеки зокрема (Іванійчук, 2016) та ін. Водночас роль бібліоте-
ки у формуванні інформаційної компетентності зокрема та інформаційної куль-
тури загалом у контексті впровадження принципів академічної доброчесності та 
етики в  освітньо-науковому середовищі навчального закладу висвітлена недо-
статньо, як і  питання діалектичного взаємозв’язку між формуванням інформа-
ційної компетентності та дотриманням академічної доброчесності учасниками 
освітнього процесу.

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У  КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ 
ПАРАДИГМИ ОСВІТИ.

Одним із пріоритетів сучасної системи освіти є реалізація компетентнісного 
підходу до навчання. Запровадження компетентнісного підходу сприяє підви-
щенню якості освіти та її модернізації, забезпеченню відповідності професійних 
та особистих якостей майбутніх фахівців очікуванням роботодавців, подоланню 
відірваності навчання від життя, забезпеченню зорієнтованості на ефективне 
застосування компетентностей у  професійній діяльності, подальшому навчанні 
й самоосвіті, вирішенні життєвих завдань тощо. Ідея компетентнісного підходу 
є  ефективним способом вирішення протиріч у  розвитку освіти та суспільства, 
у якому людина постає перед необхідністю повсякчас демонструвати свою ком-
петентність у  сфері професійної діяльності та набувати нових знань упродовж 
життя (Боднарук, 2017). Потенціал застосування компетентнісної парадигми 
в освіті передбачає формування професійно важливих якостей майбутніх фахів-
ців, що є основою підвищення рівня соціальної успішності особистості, конкурен-
тоспроможності на ринку праці, саморозвитку, самовираження й самореалізації 
та відповідальності за результати власної діяльності (Сидорчук, 2015, с. 26). Отже, 
основним результатом компетентнісного підходу має стати набуття суб’єктами 
освітнього процесу компетентностей, необхідних для життя, успішної соціаліза-
ції, ефективної професійної діяльності та самореалізації.

Поняття «компетентність» у системі вищої освіти визначається як здатність 
особи до навчання, провадження професійної діяльності й успішної соціалізації, 
що формується на базі динамічного поєднання знань, умінь і навичок, поглядів, 



Бібліотечна практика: інформаційні і соціокультурні аспекти 
Library practice: informational and socio-cultural aspects

48

цінностей, способів мислення тощо ("Про вищу освіту", 2014). Однією з ключових 
визначено компетентність, що пов’язана з  розвитком інформаційного суспіль-
ства та інформаційно-комунікаційних технологій. Дефініція поняття «інфор-
маційна компетентність» (часто означується як «інформаційно-комунікаційна 
компетентність») на рівні національного законодавства трактується з  певними 
значеннєвими відтінками. Так, у Державному стандарті базової і повної загаль-
ної освіти (2011) використовується поняття «інформаційно-комунікаційна ком-
петентність», яке трактується як використання інформаційно-комунікаційних 
технологій та відповідних засобів для виконання особистісних і  суспільно важ-
ливих завдань. У тлумаченні поняття «інформаційна компетентність» у Держав-
ному стандарті початкової освіти (2018) основна увага зосереджена на акценту-
ванні цифрової грамотності для розвитку та спілкування, а також на кібербезпеці. 
Тоді як у Загальних критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 
загальної середньої освіти (2008) у  визначенні поняття «інформаційна компе-
тентність» акцентована насамперед інформаційна складова: йдеться про вміння 
відбору, аналізу, оцінювання та систематизації інформації, використання джерел 
інформації та оволодіння новітніми інформаційними технологіями для особи-
стого розвитку. Це поняття також використовується у значно ширшому тракту-
ванні. У Концепції нової української школи (2016) інформаційна компетентність 
включає також цифрову складову і трактується як упевнене та водночас критичне 
використання інформаційно-комунікаційних технологій для роботи з  інформа-
цією (пошуком, обробкою, обміном) як на суспільному рівні, так і в особистому 
спілкуванні, а також включає інформаційну та медіа-грамотність, навички без-
печної роботи з базами даних та ресурсами мережі інтернет, розуміння етики ви-
користання інформації, основи програмування тощо.

Серед науковців також немає одностайності у  трактуванні такого багатоас-
пектного поняття, як інформаційна компетентність, яке до того ж часто ототож-
нюють із  інформаційно-комунікаційною компетентністю. Проблема дефініції 
полягає у відсутності чіткого розмежування цих двох понять. Аналізуючи особли-
вості інтерпретації науковцями поняття «інформаційно-комунікаційна компе-
тентність», О. Овчарук та Н. Сороко відзначають варіативність конотацій цього 
поняття, яка зазвичай зводиться до надання дослідниками власних значеннєвих 
відтінків вже описаному та закріпленому у  національних документах поняттю 
(Ovcharuk & Soroko, 2016, с. 2). Зокрема, деякі дослідники розглядають інформа-
ційну компетентність крізь призму використання інформаційно-комунікаційних 
технологій, інші – у контексті особливостей роботи з інформацією та використан-
ня інформаційно-пошукових систем (Когут, 2018, с. 252). Дискусійність підходів 
до визначення поняття «інформаційна компетентність» ускладнює його тлума-
чення, що залежить від контексту застосування терміна. Однак узагальнення усіх 
суперечностей щодо трактування інформаційно-комунікаційної компетентності 
свідчить про розуміння дослідниками цього поняття як доведеної здатності осо-
бистості працювати, відшуковуючи за допомогою різноманітних засобів через 
різні медіаресурси інформацію для комунікації, розв’язання проблем, здобуття 
нових знань та генерування рішень (Гуржій & Овчарук, 2013, с. 42).

Отже, попри неоднозначність трактування науковцями багатоаспектного по-
няття «інформаційна компетентність», загалом дефініція цього терміна з тими чи 
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іншими доповненнями базується на розумінні, що інформаційна компетентність 
є насамперед комплексом знань, умінь, навичок, досвіду, ставлень, цінностей та 
особистих якостей, які спрямовані на ефективне та раціональне використання 
інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій, пошук, аналіз та кри-
тичне осмислення інформації, опанування раціональних прийомів роботи з різ-
ними видами та джерелами інформації для виконання різноманітних завдань 
в усіх сферах життя й упевненого орієнтування в інформаційному просторі.

Акцентуємо, що у  визначенні напрямів формування інформаційної компе-
тентності учасників освітнього процесу важливо концентруватися не лише на 
набутті відповідних знань, умінь та навичок, а й насамперед на розвитку інфор-
маційної свідомості, відповідного способу мислення (критичність, логічність, 
аргументованість, перевірка фактів тощо), формуванні цілісної картини інфор-
маційного світу, в  якому студент вправно орієнтується, дотримується етичних 
принципів та з  повагою ставиться до результатів чужої праці. У  процесі фор-
мування інформаційної компетентності має відбуватися також інтеріоризація 
студентами цінностей та пріоритетів академічної доброчесності. Зокрема, Між-
народний центр академічної доброчесності виокремлює шість таких фундамен-
тальних цінностей: чесність (honesty), довіру (trust), справедливість (fairness), по-
вагу (respect), відповідальність (responsibility) та сміливість (courage), на базі яких 
формуються принципи доброчесної поведінки ("Fundamental Values of Academic 
Integrity", n. d.).

У сучасному динамічному та мінливому світі інформаційних технологій ринок 
праці диктує жорсткі вимоги до представників різних професій, які, окрім необ-
хідних професійних компетенцій, повинні володіти універсальними вміннями та 
навичками: вмінням оперативно здобувати знання та адаптуватися до постійних 
змін і реформ, здатністю працювати в умовах постійного вдосконалення інфор-
маційно-комунікаційних технологій, долати конфліктні ситуації, конструктивно 
сприймати виклики часу та відповідно реагувати на них (Гуржій & Овчарук, 2013, 
с. 39). Здобуття цих універсальних знань, вмінь та особистісних якостей, необхід-
них для фахівців різних галузей професійної діяльності, передбачає формування 
інформаційної компетентності.

У Національній доктрині розвитку освіти (2002) та Законі України «Про вищу 
освіту» (2014) пріоритетним напрямом модернізації освіти визначено інформати-
зацію освітнього процесу та використання сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій для підготовки здобувачів освіти до життя та діяльності у динамічному 
світі інформаційного суспільства. Однак все ще залишається актуальною проблема 
розуміння важливості комплексного і системного, а не ситуативного формування 
інформаційної компетентності здобувачів вищої освіти. Одним із важливих кро-
ків на шляху до забезпечення систематичного, цілеспрямованого формування ін-
формаційної компетентності студентів вважаємо упровадження в освітній процес 
навчальної дисципліни «Інформаційна культура» як обов’язкової для усіх спеці-
альностей, починаючи з перших курсів навчання. Зазначимо, що протягом трива-
лого часу спостерігалося нівелювання важливості такого кроку на рівні діяльності 
одного з найвищих органів виконавчої влади. Ще у 2001 році Указом Президента 
України від 06.12.2001 р. №1193/2001 на Міністерство освіти і науки було покладено 
зобов’язання сформувати типові навчальні програми із дисципліни «Інформаційна 
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культура» для середніх і вищих навчальних закладів ("Про рішення Ради", 2001). 
Однак зобов’язання так і не було виконано. Хоча іще у 1994–1995 роках відбувався 
активний процес підготовки Міністерством освіти і науки упровадження навчаль-
ної дисципліни «Основи інформаційної грамотності» у систему вищої освіти для 
різних спеціальностей бакалаврського рівня: спочатку як вибіркової дисципліни, 
а  потенційно – з  перспективою включення до переліку обов’язкових дисциплін, 
тоді ж було розроблено навчальну програму й навчальний посібник з цієї дисци-
пліни, а також пакет програм «Інформаційна культура фахівця» (Шелестова, 2019). 
Десятки років заклади вищої освіти не надавали значення цій дисципліні. Наразі 
спостерігається активне впровадження курсів, присвячених формуванню у студен-
тів інформаційної культури, назви яких варіюються: «Основи інформаційної куль-
тури», «Культура розумової праці», «Медійна та інформаційна грамотність» та ін. 
(Шелестова, 2019, с.  175). Однак не в  усіх навчальних закладах запроваджується 
подібна ініціатива. До того ж така навчальна дисципліна не є обов’язковою, а ча-
сто пропонується як факультативна, вивчення якої зазвичай не передбачає жодної 
форми підсумкового контролю, наприклад, заліку. Це одразу демотивує студентів 
(знецінює отримання відповідних знань), сигналізуючи про відсутність необхід-
ності відвідувати заняття з такої дисципліни. Адже наразі у  вітчизняній системі 
освіти усе ще превалює «девіантна» мотивація студентів здобувати знання лише 
заради оцінок та отримання диплома.

З іншого боку, доволі часто знецінення набуття інформаційних компетенцій 
студентами відбувається на рівні ставлення до інформаційної культури науко-
во-педагогічних працівників навчальних закладів. В університетських спільнотах 
побутує думка, що здобуття необхідних знань та навичок щодо пошуку й осмис-
леного відбору наукової інформації та написання робіт відповідно до навчальних 
завдань відбувається автоматично у  процесі вивчення студентами профільних 
дисциплін та завдяки роботі з навчальною літературою. Справді, відповідні ком-
петенції мають формуватися у  процесі вивчення кожної навчальної дисциплі-
ни, проте цьому аспекту потрібно свідомо приділяти увагу при розробці того чи 
іншого курсу. Важливо сформувати у студентів не поодинокі ситуативні вміння 
роботи з інформацією, а систематизований комплекс необхідних інформаційних 
знань, вмінь, навичок, цінностей та поглядів – інформаційну компетентність. Як 
показує практика, щоб опанувати, наприклад, навички академічного письма та 
роботи з  науковою інформацією задля кінцевого результату створення власно-
го інтелектуального (творчого) продукту відповідно до вимог, використання як 
зразка наукової чи навчальної літератури є недостатнім. Першим серйозним ви-
кликом для здобувачів вищої освіти стає написання курсової роботи чи, тим паче 
наукової статті. Більшість студентів не в змозі впоратися навіть із написанням 
реферату. Очевидною є потреба у формуванні комплексу знань, умінь та навичок 
роботи з інформацією.

Важливо також розуміти, що освіта, головним завданням якої є  винятково 
репродуктивність навчання  – накопичення студентами знань зі спеціальності, 
є абсолютно безперспективною. Адже особливістю інформаційного суспільства, 
в епоху становлення якого ми живемо, є перманентна мінливість, а отже, майбут-
ній фахівець має бути підготовленим до ситуацій, у яких отримані ним знання 
можуть бути вже застарілими та неефективними. Тому першочергове завдання 
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освіти – навчити вчитися, раціонально й ефективно працювати з інформацією та 
застосовувати набуті компетентності у житті для вирішення тих чи інших завдань. 
Як зазначає О. Скубашевська (2010), внаслідок якісних трансформацій інформа-
ційного середовища відбуваються зміни у сфері освіти, зокрема, й у її ключовій 
парадигмі: викладач перестав бути єдиним джерелом професійних знань для сту-
дента через доступність інших джерел інформації, а отже, змінилася й функція 
викладача, який насамперед повинен навчити студента правильному орієнту-
ванню в інформаційному просторі (с. 12). Важливо наголосити, що ефективність 
навчання та подальшого професійного становлення залежить від мотивації сту-
дентів, які повинні розуміти, для чого їм пропоновані компетенції, як і в яких си-
туаціях їх можна застосувати та чи можна взагалі, чи знадобляться вони у житті. 
На ці питання студенти мають отримати чіткі відповіді. Такий підхід створює для 
студента цінність знань, отриманих при вивченні тієї чи іншої дисципліни.

Інформаційна компетентність є  багатофункціональною і  важливою не лише 
для успішного навчання студентів чи професійної діяльності майбутніх фахівців, 
а й для вирішення і розв’язання завдань та проблем у повсякденному житті, сфера 
якого повсякчас ігнорується. У формуванні інформаційної компетентності акцент 
має бути насамперед на розвитку здатності студентів практично використовувати 
набуті інформаційні компетенції, успішно застосовувати отриманий досвід, різно-
манітні прийоми та техніки в усіх сферах життя і діяльності. Зазначимо, що воло-
діння інформаційною компетентністю передбачає не лише вміння користуватися 
комп’ютерною технікою та іншими технічними засобами. Це насамперед здатність 
впевнено почуватися у безмежному, динамічному, постійно змінному світі інфор-
мації та володіти такими якостями, як мобільність, універсальність, адаптивність, 
здатність швидко оновлювати власні знання й генерувати нові ідеї, конструктивно 
вирішувати конфлікти та продуктивно працювати в команді. Саме ці якості забез-
печують конкурентоспроможність майбутнього фахівця на ринку праці, комфорт-
не існування в інформаційному суспільстві, успішну самореалізацію та підвищен-
ня рівня життя як особистості зокрема, так і  суспільства загалом. Інформаційна 
компетентність передбачає також вміння здобувати й опрацьовувати інформацію 
для безперервного самовдосконалення, саморозвитку, підвищення рівня професі-
оналізму, оволодіння новими потрібними знаннями, зокрема й навичками роботи 
з новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями, які постійно оновлю-
ються і модернізуються, та новими способами діяльності.

ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ.
Від рівня інформаційної компетентності залежить рівень академічної культу-

ри студентства. Інформаційна компетентність зокрема й інформаційна культура 
загалом є передумовою розвитку та водночас засобом формування етичної сві-
домості, відповідного способу мислення та моделі доброчесної поведінки учас-
ників освітнього процесу, що передбачають сповідування принципів академічної 
доброчесності та ставлення з повагою до результатів чужої праці. В освітньому 
середовищі дотримання етичних норм у використанні інформаційних джерел та 
під час виконання письмових навчальних робіт наразі залишається гострою ос-
вітньою проблемою.
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Варто зауважити, що нині потреба дотримання академічної доброчесності та 
популяризації фундаментальних цінностей цієї чесноти в освітньому та акаде-
мічному середовищах чітко усвідомлена на державному рівні. В Україні активно 
проводиться робота з підтримки академічної доброчесності та протидії плагіату. 
Зокрема, Міністерство освіти та науки поширює серед освітніх закладів та нау-
кових установ рекомендації щодо дотримання академічної доброчесності: Реко-
мендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення у наукових 
роботах (2018) у листі МОН від 15.08.2018 р. № 1/11-8681, Методичні рекоменда-
ції для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності 
у листі МОН від 23.10.2018 р. № 1/9-650 (2018), Рекомендації для закладів вищої 
освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення 
академічної доброчесності (2019), затверджені рішенням Національного агент-
ства із забезпечення якості вищої освіти від 29.10.2019 р. та ін.

У новому Законі України «Про повну загальну середню освіту» (2020), прийня-
тому 16 січня 2020 року, у розділі VI, де йдеться про забезпечення якості освіти, 
з’явився пункт про дотримання академічної доброчесності та види відповідаль-
ності за її порушення. Це важливе доповнення, що свідчить про обов’язкове до-
тримання кожним учасником освітнього процесу академічної доброчесності та 
проведення з цією метою відповідних заходів на усіх рівнях освіти. Зауважимо, 
що відповідно до Державного стандарту початкової освіти (2018) учень іще на 
першому рівні здобуття повної загальної середньої освіти повинен навчитися до-
триманню етичних норм інформаційної взаємодії та правил безпечної й етичної 
діяльності в інформаційному суспільстві. Однак після здобуття повної загальної 
середньої освіти більшість випускників не володіють подібними компетенція-
ми. Комбінація «copy-paste» в інформаційному світогляді потенційного студента 
стає універсальним, до того ж єдино можливим способом виконання навчального 
завдання чи написання будь-якої, навіть наукової, роботи. Така модель вирішен-
ня навчальних завдань переноситься і  в  середовище вищої освіти. Аналізуючи 
причини плагіату, О. Стрямець (2017) відзначає формування ще зі шкільної парти 
звички безпринципного використання чужих робіт з мережі інтернет задля отри-
мання позитивної оцінки, така звичка разом із відсутністю покарання за подібні 
дії визначається автором як причини формування лояльної до плагіату менталь-
ності українців (с. 67). За даними загальнонаціонального опитування студентів, 
проведеного у 2014–2015 роках у рамках проєкту «Академічна культура україн-
ського студентства: основні чинники формування та розвитку» (2015), до плагіату 
вдавалися 90 % респондентів. Проведене на базі кількох університетів протягом 
2015–2016 років опитування «Рецепція плагіату» виявило, що плагіат вчиняли 
88 % студентів (Рижко, 2016). Ці дані свідчать про масштабність і  системність 
проблеми академічного шахрайства в освітньому середовищі та відсутність у сту-
дентів академічної культури. Тож потреба трансформації суспільної свідомості 
є очевидною.

Акцентуємо, що вчинення плагіату може бути як свідомим актом, так і  не-
усвідомленою дією через відсутність обізнаності з  поняттям плагіату та сфор-
мованою звичкою використання компілятивного методу виконання навчальних 
завдань, який студент вважає загальноприйнятим та абсолютно легальним. Ха-
рактерно, що доволі часто студенти, маючи лише загальне уявлення про плагіат, 
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не розуміють особливостей поняття «академічний плагіат». Окрім того, вони не 
вміють належним чином оформлювати цитування та посилання або ж нехтують 
цими правилами, не усвідомлюючи важливості їх дотримання та загрози наслід-
ків порушення академічної доброчесності. Подібні порушення демонструють 
численні звіти перевірки робіт студентів на наявність академічного плагіату за 
допомогою відповідних програм та сервісів. У контексті вирішення цієї проблеми 
важливу роль відіграє формування інформаційної компетентності та обізнаності 
студентів як чинника створення доброчесного освітнього середовища і  дотри-
мання принципів академічної доброчесності. Ефективним кроком у  цьому на-
прямі вважаємо засвоєння студентами основ інформаційної культури у поєднан-
ні з навчанням основам академічного письма. Насамперед варто чітко донести до 
студентів інформацію про те, які дії можуть розцінюватися як плагіат, показати 
способи уникнення хибних кроків та створити позитивну мотивацію дотримання 
академічної доброчесності не лише у період навчання, а й у професійній діяльно-
сті у подальшому житті. Потрібно зруйнувати стереотипну думку студентів про 
те, що виконати навчальне завдання чи письмову роботу, не вдаючись до пла-
гіату, неможливо. Окрім того, важливо створити необхідні умови для розкриття 
дослідницького потенціалу студентів, активізації пізнавального інтересу та мо-
тивації до використання творчого підходу для вирішення навчальних завдань. 
Такий підхід сприятиме підвищенню якості освіти та рівня академічної культури.

За підтримки Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) 
та Міністерства освіти і науки України Н. Шліхтою та І. Шліхтою було розробле-
но методичні рекомендації та базову програму курсу «Основи академічного 
письма», яку можна адаптувати відповідно до конкретних вимог університетів 
(Н. Шліхта & І. Шліхта, 2016). Як зазначають автори, метою розробленого курсу 
є  подолання стереотипного сприйняття академічної доброчесності як абстрак-
ції та формування усвідомлення студентами практичної спрямованості поняття, 
а також розуміння, що отримані у  процесі опанування основами академічного 
письма навички та вміння створення текстів та презентації власних думок як 
в усній, так і в письмовій формі є основою забезпечення успіху у будь-якій сфері 
(Н. Шліхта & І. Шліхта, 2016, с. 6–7). У вище зазначеному формулюванні завдання 
курсу визначено в цілому важливість опанування студентами основ академічно-
го письма, що, окрім формування навичок написання якісних наукових робіт, їх 
оформлення відповідно до вимог та дотримання академічної доброчесності, має 
універсальне практичне значення для студентів усіх спеціальностей як у  сфері 
навчання, так і  в  майбутньому професійному та особистому житті. Адже напи-
сання та підготовка наукових робіт відповідно до вимог та правил виховує дис-
циплінованість, організованість, усвідомлення важливості дотримання дедлайну, 
допомагає формувати навички управління часом, розвивати критичне мислення, 
вміння аргументовано доводити свою позицію, переконувати, робити висновки, 
логічно, точно й чітко будувати висловлювання тощо (Н. Шліхта, 2020).

Отже, на нашу думку, підвищенню рівня академічної культури українського 
студентства та зміцненню академічної доброчесності в  освітньому середовищі 
(викоріненню академічного шахрайства) сприяє здійснення відповідних заходів 
з  урахуванням таких факторів: формування інформаційної компетентності зо-
крема та інформаційної культури загалом на кожному рівні освіти; забезпечення 
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позитивної мотивації до навчання (коли, наприклад, знання гарантують успішне 
працевлаштування майбутніх фахівців); створення загальнонаціонального трен-
ду дотримання принципів академічної доброчесності та етики; систематична пе-
ревірка робіт на наявність академічного плагіату; обов’язковість покарань (дис-
циплінарні заходи) за порушення академічної доброчесності.

РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ У  ФОРМУВАННІ ДОБРОЧЕСНОГО ОСВІТНЬОГО  
СЕРЕДОВИЩА ТА КОМФОРТНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ.

У Рекомендаціях для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження 
університетської системи забезпечення академічної доброчесності (2018) про-
понуються такі інструменти впровадження академічної чесності в освітньо-на-
укову діяльність: інформаційно-консультативний супровід учасників освітнього 
процесу щодо питань дотримання академічної доброчесності (створення тема-
тичних інформаційних ресурсів на власному сайті; розробка роздаткового ін-
формаційного матеріалу, як-от, буклети, постери тощо); створення відеороликів, 
інфографіки; онлайн-курси, вебінари, семінари, лекції, тренінги за відповідною 
тематикою. Подібні заходи проводяться бібліотеками навчальних закладів, які 
зазвичай беруть безпосередню участь у  створенні доброчесного освітнього се-
редовища та популяризації принципів академічної чесності. Загалом бібліотека 
закладу вищої освіти має бути не лише підґрунтям освітньої діяльності та науко-
вих досліджень, а й інформаційною базою забезпечення дотримання академічної 
доброчесності та етики в університетському середовищі.

Доволі часто у навчальних закладах саме бібліотеки здійснюють розробку та 
впровадження процедури перевірки робіт учасників освітнього процесу на на-
явність академічного плагіату за допомогою відповідного програмного забезпе-
чення та координують цей процес. Таким чином бібліотека бере безпосередню 
участь у  здійсненні функції контролю дотримання академічної доброчесності. 
Однак варто акцентувати, що проведення превентивних заходів із дотримання 
академічної доброчесності є  значно ефективнішим, аніж боротьба із  вірусним 
явищем плагіату. У цій сфері саме бібліотека може виявитися найбільш ефектив-
ним інструментом, що має потужний потенціал. Зауважимо, що на шляху під-
вищення рівня інформаційної та академічної культури студентів найбільшою 
складністю є  втрата бібліотекою авторитету як джерела інформації та знань. 
Свідченням цієї проблеми є  суттєве скорочення кількості користувачів, які для 
виконання навчальних завдань та письмових робіт користуються фондами біблі-
отеки чи її ресурсами. Однак у протистоянні з мережею інтернет бібліотека все ж 
має суттєву перевагу. Прихована загроза використання інтернет-джерел криється 
в тому, що на різноманітних базах рефератів і подібних сумнівних ресурсах, дуже 
популярних серед студентів, розміщені тексти без жодного посилання на автора. 
У споживача такої інформації поступово складається хибне враження відсутності 
власника тексту, що нібито дає право беззастережно його присвоїти, що й фор-
мує звичку вдаватися до плагіату. Окрім того, мережа інтернет – це нескінчен-
ний потік інформації, яка не завжди є достовірною, актуальною чи науковою. Не 
володіючи необхідними інформаційними компетенціями, дуже легко заблукати 
в інформаційних лабіринтах та втрапити на хибний шлях, що часто і трапляється 
зі студентами та молодими науковцями. Перевага бібліотеки у протистоянні з ме-
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режею інтернет у тому, що вона може навчити користувачів ефективно та раціо-
нально працювати з інформацією. У цій площині бібліотека має створити цінність 
інших знань – стати дороговказом, орієнтиром, що скеровує на правильний шлях 
до самостійного отримання справді вартісних результатів, показує алгоритми та 
методи пошуку інформації, її критичного осмислення, аналізу, структурування та 
систематизації, а також можливості створення нових ідей на основі переосмисле-
ної інформації. Бібліотека повинна створити імідж авторитетного структурного 
підрозділу навчального закладу, якому довіряють, до якого звертаються за допо-
могою та професійною консультацією. До того ж світ невпинно трансформується, 
оновлюються технології, стандарти та засоби праці, змінюються й інформаційні 
потреби та очікування користувачів, тому бібліотека має бути мобільною, швидко 
адаптуватися та оперативно реагувати на зміни і виклики сучасного світу.

У формуванні інформаційної компетентності студентів, яка має тісний зв’я-
зок із компетенціями, що стосуються академічної доброчесності, ключові завдан-
ня діяльності бібліотеки вбачаємо у  сприянні формуванню та удосконаленню 
здатності студентів ефективно здійснювати пошук інформації з використанням 
різних інформаційних джерел та баз даних; критично осмислювати інформацію, 
оцінювати її достовірність, актуальність та релевантність, систематизувати ін-
формацію та створювати на її основі нові ідеї та знання; вміння оформлювати 
запозичені з інших джерел думки, ідеї, відомості відповідно до вимог оформлен-
ня цитування та посилань; вміння користуватися засобами інформаційно-кому-
нікаційних технологій та орієнтуватися у веб-середовищі. Насамперед потрібно 
зосередитися на створенні бібліотекою передумов для усвідомлення студентами 
життєвої необхідності самоосвіти упродовж всього життя та практичної цінності 
отриманих знань, умінь та навичок як для навчання, так і для вирішення завдань 
у професійній діяльності й особистому житті. Наразі актуальним завданням біблі-
отек є перетворення власного інформаційного потенціалу на знаннєвий ресурс 
користувачів в умовах переорієнтації бібліотечного обслуговування з діалогічної 
моделі комунікації на полілогічну, у якій бібліотекар виступає як модератор ко-
мунікаційного процесу (Гранчак, 2019, с. 25).

Для активізації пізнавального інтересу студентів та мотивації до творчого 
і нестандартного вирішення завдань необхідно застосовувати цікаві, новітні, ін-
терактивні форми роботи. Абсолютно очевидно, що сухий виклад теорії, напри-
клад, з  основ академічного письма, є  абсолютно неефективним для засвоєння 
знань та формування позитивної мотивації до навчання й самоосвіти. Альтерна-
тивою таким громіздким лекціям може стати, наприклад, комплекс коротких, але 
змістовних відео-уроків із  використанням інфографіки, що відображає основні 
поняття та положення відповідної теми. Акцентуємо, що у плануванні та розроб-
ці форм діяльності та заходів із формування інформаційної та академічної куль-
тури важливо враховувати особливості сприйняття студентів – сучасного поко-
ління, яке виросло у цифровому світі. Йдеться про так зване «кліпове мислення», 
короткотривалість концентрації уваги та орієнтацію на візуальну презентацію 
освітнього контенту. Ефективним для навчання є застосування сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій, зокрема й  мобільних додатків освітнього 
спрямування, що є перспективними та зручними технологіями не лише для ви-
користання під час аудиторних занять, а й для здобуття нових знань у процесі 
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самоосвіти та самовдосконалення у найрізноманітніших сферах діяльності осо-
бистості (Бондаренко, 2018).

Ефективним засобом формування інформаційної компетентності студентів 
та навичок дотримання академічної доброчесності є використання різноманіт-
них ігрових технологій, зокрема й комп’ютерних та онлайн-ігор. Подібний засіб 
навчання є досить популярним у діяльності бібліотек за кордоном. Зокрема, осо-
бливості «ґейміфікації» діяльності бібліотеки як ефективного інструменту фор-
мування компетенцій з  інформаційної грамотності та дотримання академічної 
доброчесності в  системі вищої освіти висвітлено у  публікації «Бібліотека у  грі: 
навчання інформаційної грамотності та запобіганню плагіату» (Горбань & Ска-
ченко, 2019). Серед інших інтерактивних форм роботи бібліотеки виокремимо 
мультимедійні презентації з  обов’язковим обговоренням матеріалу, бібліотечні 
ігри практичного спрямування (застосування на практиці в ігровій формі набу-
тих компетенцій з інформаційної грамотності), веб-квести (наприклад, завуальо-
ваний в ігровій формі пошук інформації у різноманітних базах даних), імітаці-
йні ігри у рецензентів або експертів (наприклад, аналіз та робота над типовими 
помилками, допущеними у  наукових роботах, аналіз звітів антиплагіатної пе-
ревірки робіт тощо), гра «бібліотечний консультант» (взаємне консультування 
студентів із  питань, що стосуються інформаційної культури та академічної до-
брочесності, завдяки чому закріплюються знання та поглиблюється розуміння 
певної теми), бібліографічна мозаїка (укладання бібліографії відповідно до вимог 
у ігровій формі), бібліомікс (бібліографічний огляд необхідних для підготовки до 
написання роботи джерел, що включає документи різних видів: статті, дисертації, 
монографії, електронні джерела) тощо. Бібліотека також має здійснювати власне 
інформаційну функцію, систематично сповіщаючи учасників освітнього процесу 
про різноманітні інформаційні ресурси, бази даних як національного, так і між-
народного рівнів, тематичні вебінари та онлайн-курси, розроблені як бібліотека-
рями, так і авторитетними фахівцями з інших галузей.

Отже, якщо бібліотека у сучасному інформаційному світі з його потужними 
можливостями через об’єктивні обставини не може запропонувати цінності дже-
рела знань, вона має створити іншу інформаційну цінність своїх послуг. У  не-
осяжному глибоководному океані інформації бібліотека має запропонувати не-
вмілому плавцеві рятівне коло, вказати орієнтири та навчити його плавати, до 
того ж зробити це творчо й нетривіально.

ВИСНОВКИ.
Взаємозумовленість розвитку інформаційної культури та культури академіч-

ної доброчесності дає змогу завдяки формуванню інформаційної компетентності 
студентів витворювати таку світоглядну картину інформаційного світу та кому-
нікації учасників освітнього процесу, у якій навіть думка про вчинення плагіату 
є неприпустимою, а чесність та відповідальність за результати власної діяльності 
стають основоположними принципами та моделлю поведінки у  будь-яких си-
туаціях. Тож зусилля усіх наукових та освітніх закладів і державних установ по-
винні бути спрямовані на створення загальнонаціонального тренду дотримання 
академічної доброчесності та поваги до результатів власної і чужої інтелектуаль-
ної і творчої діяльності. У цьому контексті варто акцентувати зміщення акцентів 
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із боротьби з вірусним явищем плагіату, що набуває масштабу суспільної загрози, 
на дієвість запобігання його найменшим проявам завдяки підвищенню інфор-
маційної грамотності студентів та обізнаності зі стратегіями уникнення плагіату 
й основними поняттями та принципами дотримання академічної доброчесності.

Наразі украй важливо привернути увагу до необхідності формування інфор-
маційної компетентності студентів, як однієї із ключових компетентностей, важ-
ливих не лише для навчання та вивчення будь-яких дисциплін, а й для прийняття 
оптимальних рішень та успішного вирішення проблем як у професійній діяльно-
сті, так і в особистій сфері, врешті, для підвищення конкурентоспроможності май-
бутніх фахівців на ринку праці та успішної самореалізації у будь-яких сферах. Ча-
стково цю проблему можна вирішити шляхом уведення у навчальний процес як 
обов’язкової навчальної дисципліни «Інформаційна культура» (що включатиме та-
кож основи академічного письма), навчальний потенціал якої нині недооцінюєть-
ся. Широкі можливості та перспективи у цьому напрямі діяльності відкриваються 
перед бібліотеками закладів вищої освіти. За допомогою використання сучасних 
інформаційних технологій та новітніх інтерактивних форм роботи з урахуванням 
особливостей мислення та сприйняття сучасного інформаційного покоління сту-
дентів бібліотека здатна не лише реалізовувати поставлені навчальні завдання, 
а й створювати умови для отримання студентами успішного досвіду практичного 
застосування набутих компетентностей, формувати позитивну мотивацію студен-
тів до навчання, розвивати їхню здатність до творчого вирішення завдань і відкри-
вати нові грані та можливості самоосвіти й самовдосконалення.

Перспективи подальших досліджень актуалізованого питання вбачаємо 
у розробці нових ефективних форм та методів роботи бібліотек закладів вищої 
освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для успішного 
та результативного формування інформаційної культури студентів та створення 
доброчесного освітнього середовища.
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FORMING OF INFORMATION COMPETENCE AS A PRECONDITION
 OF ACADEMIC INTEGRITY: THE ROLE OF THE LIBRARY OF 

HIGHER EDUCATION INSTITUTION

The article analyzes the interdependence between the formation of students’ information 
competence and the enhancement of the culture of academic integrity in the educational 
environment. It is important to form students’ information competence not only for education 
but also for professional formation, self-improvement and solving of life problems in the personal 
sphere has been actualized. The changeability and dynamism of the information technology 
world, the rigorous demands of the labor market and the expectations of employers dictate the 
need to master by future specialists with universal knowledge, skills, personal qualities, such as 
professional mobility, adaptability, ability to quickly acquire new knowledge, certain orientation 
in the web environment and information space, which implies complex formation of information 
competence. The consequences of underestimating the formation of students’ information 
culture at the national level (for education and scientific communication in particular, and for 
the successful formation of the information society in general) are emphasized. The need to 
introduce an information culture integrated with the basics of academic writing into educational 
process as a compulsory discipline is underlined. The factors of promoting the formation of a 
moral educational environment and the rooting in it of the basic values of academic integrity 
are analyzed. The necessity of shifting the emphasis from the fight against plagiarism in student 
works to developing measures to prevent this phenomenon and enhance the information and 
academic culture of students is substantiated. The role and opportunities of the higher education 
institution’s library in creating an information space in which adherence to standards of academic 
integrity is undeniable value are shown. The newest interactive forms of library work and ways of 
presenting educational content taking into account the features of “clip-thinking” of the modern 
generation, such as gamification, simulation and interactive games, web quests, video lectures 
and more are considered.

Keywords: information competence, information literacy, information society, library of 
higher education institution, academic integrity, academic ethics, plagiarism, interactive forms 
of work.


