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What the common between public
sector employees and grave yard?

Not enough active participants to change
situation

Cobra-Rat effect
“The cobra-ret effect” occurs when an attempted solution to a problem
makes the problem worse as a type of unintended consequence. The term
is used to illustrate the causes of incorrect stimulation in economy and
politics

Horst Siebert. Der Kobra-Effekt. Wie man Irrwege der Wirtschaftspolitik vermeidet, Deutsche Verlags-Anstalt, Munich 2001.

Посилення адміністративного управління економічними процесами з боку
урядових організацій, незважаючи на позитивні наміри щодо досягнення
оптимуму за Парето, нерідко створює широке поле для появи так званого
“ефекту кобри”, який ґрунтується на природному прагненні раціональних
індивідів обійти правила, що встановлені політиками, і проявляється в
тому, що законодавчі норми, прийняті урядом задля стабілізації
соціально-економічної ситуації, викликають цілком протилежні ефекти.

Приклади:
- Венесуела, Греція, Росія (обмеження автомобільного руху);
- Австрія, Італія (регулювання квартирної плати);
- Франція (інституційне безробіття);
- Австралія (екіпіровка велосипедистів);
- Україна ?

Академічна порядність — це моральний кодекс або етична політика
академічного середовища, що включає такі цінності як уникнення
омани чи плагіату, дотримання академічних стандартів, чесності і
ретельності у дослідженнях та академічних публікаціях.
Найпоширеніший прояв академічної нечесності – плагіат, який є навмисним чи усвідомленим представленням
або оприлюдненням (опублікуванням), повністю чи частково, чужого твору (тексту або ідей) під іменем особи, яка
не є автором цього твору, без належного оформлення посилань.
Іншим поширеним проявом є академічне шахрайство, яке є отриманням неправомірної переваги в навчальній,
педагогічній чи науково-дослідницькій діяльності шляхом введення в оману чи зловживання довірою:
 фальсифікація або фабрикація інформації, наукових результатів та наступне використання їх в академічній роботі;
 підробка підписів в офіційних документах (залікових книжках, актах, звітах, угодах тощо);
 використання під час контрольних заходів у навчальних закладах заборонених допоміжних матеріалів або
технічних засобів (шпаргалки, електронні пристрої);
 посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;
 списування (реплікація) при складанні будь-якого виду підсумкового або поточного контролю;
 проходження процедур контролю знань підставними особами;
 здавання або репрезентація різними особами робіт з однаковим змістом як результату навчальної чи наукової
діяльності.
Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с

Закони без звичаїв не діють
Горацій

Стаття 42. Академічна доброчесність
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.
2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними
та науковими працівниками передбачає
•посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;
•дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
•надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела
використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу)
діяльність;
•контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
•об’єктивне оцінювання результатів навчання.

3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів
навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей);
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності,
використані методики досліджень і джерела інформації.

4. Порушенням академічної доброчесності вважається:
• академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих
іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
• самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як
нових наукових результатів;
• фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових
дослідженнях;
• фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи
наукових досліджень;
• списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для
використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
• обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи
організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація,
фальсифікація та списування;
• хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання)
коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою
отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
• необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів
освіти.

5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові
працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної
відповідальності:
1) відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
2) позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного
вченого звання;
3) відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання,
кваліфікаційної категорії;
4) позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати
визначені законом посади.
6. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до
такої академічної відповідальності:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
- відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);
- позбавлення академічної стипендії;
- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

7. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього
процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами
та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним
колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами
самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.
8. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається
уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог цього Закону та
спеціальних законів.
Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі
права:
- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної
доброчесності, подавати до них зауваження;
- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання
будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту
порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого
розглядати апеляції, або до суду.

Співпраця ТНЕУ – CEU, м. Будапешт, Угорщина
«KF Global E-School in Eurasia»
• «Identity Politics in the Post-Soviet Space: the Korean Diaspora in Comparative
Perspective»;
• «Korea in International Relations»;
• «Political Economy of Development: Korea and East Asia».
Аналіз успішності студентів ТНЕУ в опануванні on-line курсів CEU
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Identity Politics in the
Post-Soviet Space
Кількість студентів, що зареєструвалася на курс
Кількість студентів, що склали іспити та
отримали сертифікат
Кількість студентів, що залишили навчання
Кількість on-line занять
Кількість місяців навчання
Кількість контрольних заходів
Процент успішності, %

Plagiarism
If you use another person's work and do not attribute
that work to the author, including
• copying text verbatim,
• paraphrasing a phrase or
• summarizing an idea,
you are essentially committing plagiarism.

Plagiarism usually occurs when a writer fails to:
• cite quotes or ideas written by another author;
• enclose direct text in quotes; or
• put summaries and/or paraphrases in his or her own
words.
:

• Plagiarism can also happen in songs or other types of
works that may be too similar to another artist's
creation.

• Plagiarism may be done deliberately or accidentally;
either way, plagiarism is a serious offense.
• Committing plagiarism could be grounds for expelling
a student from a university,
• Terminating a professor's teaching contract, or
• Suing an artist for monetary compensation.

Legal Ramifications of Plagiarism

Although plagiarism is not a criminal or civil offense,
plagiarism is illegal if it infringes an author's
intellectual property rights, including copyright or
trademark.
For example, the owner of a copyright can sue a
plagiarizer in federal court for copyright violation.
From: Plagiarism: What is it, Exactly? by Stephanie Morrow, December 2009

Student Code of Conduct
4.2. Academic Dishonesty
Academic dishonesty includes and is not limited to cheating, plagiarism, multiple submissions, and collusion, the definitions of
which are stated below:
4.2.1. Cheating
Cheating includes, but is not limited to, copying from a classmate or providing answers or information, either written or oral to
others, in an examination or in the preparation of material subject to academic evaluation.
4.2.2. Plagiarism
Plagiarism is borrowing or using someone else’s writing or ideas without giving written acknowledgement to the author. This
includes copying from a fellow student’s paper or from a text or internet site without properly citing the source.
4.2.3. Multiple Submissions
Multiple submission includes resubmission of the same work previously used in another course or project, without the permission
of the instructor for both courses.
4.2.4. Collusion and Impersonating
Collusion is getting unauthorized help from another person such as having someone else write one’s assignment, or having
someone else take an exam with false identification. Impersonating a student in an examination is also considered a grave act of
dishonesty.
4.2.5. Fabrication
Fabrication includes, but is not limited to, falsification or invention of any information or citation in an academic exercise.
4.2.6. Facilitating Academic Dishonesty
Facilitating academic dishonesty includes, but is not limited to, knowingly helping another student commit an act of academic
misconduct (e.g., cheating, fabrication, plagiarism, multiple submissions).

Why do students plagiarize?*
1. Laziness
2. They panic.
3. They lack confidence.

4. They see sources as common knowledge.
5. They have difficulty summarizing, paraphrasing and
integrating source material into their papers.
*From Michelle Navarre Cleary, DePaul University, “Top 10 reasons students plagiarize and what you can do about it”

Why do students plagiarize?
6. They do not understand why sources are so important.
7. They are sloppy.
8. They do not understand that they need citations not just for
direct quotes, but also for facts, figures and ideas from a
source.
9. They are learning by imitation.
10. They are used to a collaborative model of knowledge
production.

What you can do:
1. Let students know what the consequences of plagiarizing
will be. Have them begin writing a document early so that
they will not feel rushed.

2. Have a clear statement in your syllabus defining
plagiarism and collusion.
3. Use turnitin if possible or some other method of
checking up on sources.
4. Require documentation of their writing process.

What you can do:
5. Design assignments around specific, focused questions.

6. Use intermediate steps for completing an assignment.
7. Teach a citation style like APA (American Psychological
Association) or IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) or AMA (American Medical Association)
8. Teach students reading and annotating strategies.
9. Teach students strategies for organizing their notes.
10. Work with students on summarizing and paraphrasing.

