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Про що говоритимемо? 

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2019 

• Принципи академічної доброчесності 

• Законодавство та критерії аудиту шкіл 

• Кроки задля забезпечення АДЧ 

• Які проблеми? (опитування вчителів та 
батьків) 

• Презентація ресурсів та практик АДЧ 



Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2018 

Що таке академічна 

 доброчесність? 
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Академічна доброчесність і цінності 
НУШ 

 

 
 
 

чесність 
гідність 
справедливість 
повага 
турбота 

{  
 Source 

http://nus.org.ua/about/formula/


Google trends – «Академічна доброчесність» 

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2020 
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Графік 1. Кількість запитів "Академічна доброчесність"  
у % до найбільшого значення  

(період 01.01.2015 по 01.01.2020, Google Trends) 



 Визначення в Законі “Про освіту”. Стаття 

42 Академічна доброчесність 

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2020 

Академічна доброчесність – 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).  

 

 



Закон “Про повну загальну середню 
освіту” 

Стаття 43 “Забезпечення 
академічної доброчесності у сфері 

загальної середньої освіти” 
 

https://osvita.ua/legislation/law/2232/ 



4. Порушення академічної доброчесності: 

• академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, 
списування, обман, хабарництво, необ’єктивне 
оцінювання 

• Допомога здобувачам освіти під час контрольного 
оцінювання; 

• проходження процедури оцінювання результатів 
навчання замість інших осіб; 

• необ’єктивне оцінювання компетентностей 
педагогічних працівників під час атестації чи 
сертифікації. 
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5. Педагогічні працівники, стосовно яких 
встановлено факт порушення академічної 

доброчесності: 

1) не можуть бути залучені до проведення процедур та 
заходів забезпечення і підвищення якості освіти, 
учнівських олімпіад та інших змагань; 

2) не можуть бути допущені до позачергової атестації, що 
має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або 
присвоєння педагогічного звання; 

3) не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, 
інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом 
одного року; 

4) можуть бути позбавлені педагогічного звання. 
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7. За порушення академічної доброчесності 
здобувачем освіти може бути застосовано такі 

види академічної відповідальності: 

1) зауваження; 

2) повторне проходження підсумкового оцінювання; 

3) повторне проходження державної підсумкової атестації; 

4) повторне проходження відповідного освітнього 
компонента освітньої програми; 

5) позбавлення отриманих із порушеннями академічної 
доброчесності академічної стипендії, призових місць на 
учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19 

 

 

ПОРЯДОК  
проведення інституційного 
аудиту закладів загальної 

середньої освіти 



3. Педагогічна 
діяльність 
педагогічних 
працівників 
закладу освіти 

3.4. Організація 
педагогічної 
діяльності та 
навчання 
здобувачів 
освіти на 
засадах 
академічної 
доброчесності 

3.4.1. 
Педагогічні 
працівники під 
час 
провадження 
педагогічної та 
наукової 
(творчої) 
діяльності 
дотримуються 
академічної 
доброчесності 

3.4.1.1. 
Педагогічні 
працівники 
діють на засадах 
академічної 
доброчесності 

3.4.1.1. 
Спостереження, 
опитування 

3.4.2. 
Педагогічні 
працівники 
сприяють 
дотриманню 
академічної 
доброчесності 
здобувачами 
освіти 

3.4.2.1. Частка 
педагогічних 
працівників, які 
інформують 
здобувачів 
освіти про 
правила 
дотримання 
академічної 
доброчесності 

3.4.2.1. 
Спостереження, 
опитування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19 



4.5. Формування та 
забезпечення 
реалізації політики 
академічної 
доброчесності 

  

  

  

4.5.1. Заклад освіти 
впроваджує політику 
академічної 
доброчесності 

4.5.1.1. Керівництво закладу 
освіти забезпечує реалізацію 
заходів щодо формування 
академічної доброчесності та 
протидіє фактам її порушення 

4.5.1.1. Вивчення 
документації, 
опитування 

4.5.1.2. Частка здобувачів освіти 
і педагогічних працівників, які 
поінформовані щодо 
дотримання академічної 
доброчесності 

4.5.1.2. Опитування 

4.5.2. Керівництво 
закладу освіти сприяє 
формуванню в 
учасників освітнього 
процесу негативного 
ставлення до корупції 

4.5.2.1. Керівництво закладу 
освіти забезпечує проведення 
освітніх та інформаційних 
заходів, спрямованих на 
формування в учасників 
освітнього процесу негативного 
ставлення до корупції 

4.5.2.1. Опитування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19 



Що робити? 

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2019 

• Розробка політик та участь 

• Інформування 

• Навчання 

• Спроможність 

• Відповідальність 

• Зворотній зв’язок 



Розробка політик та участь 
в школі vs в класі 
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• Ідентифікуйте проблеми 

• Залучіть усіх зацікавлених 

• Сформулюйте опції 

• Обговоріть та оберіть 

• Сформуйте документ та затвердіть 

• Поінформуйте усіх про нові політики 

• Проводьте моніторинг дотримання 

• Оцініть та перегляньте політики 



Інформування 

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2019 

• Що саме? Хто? Кого інформуємо? Для чого? 
• Інформування вчителів = пріоритет №1,  
• №2 учні+батьки 
• Декларації про дотримання АДЧ 
• Виховні години, частини навчальних занять 
• Запрошені спікери 
• Інформаційні стенди, матеріали 
• Відео 
• Інтерактивні заняття (ігри/квести/конкурси) 
 
Повторність = інституціалізація = звичка 

 



Навчання 

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2019 

• Кого? Що? Навіщо? Коли? 
• №1 навчання вчителів, №2 учні 
• Принципи, правила письма, розуміння для 

чого 
• Практикуйте – письмові завдання, групові 

завдання, обговорення ситуацій з життя, 
яскраві випадки 

• Користуйтесь практиками інших та створюйте 
свої 

• Навчання across the curriculum 



Спроможність 

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2019 

• Чи знаю я правила гри? Чи вмію я в цю гру 
грати? Чи під силу мені це? 

• Завдання vs Проінформованість як 

• Завдання vs Вміння/Практика 

• Завдання vs час 



Відповідальність/контроль 

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2019 

• Чи дотримуються правил гри? Що якщо не 
дотримуються? Чому не дотримуються 

• Хто проводить контроль? 
• Яка відповідальність? 
• Яка процедура покладання відповідальності? 
• Чи співмірна відповідальність порушенню? 
• Чи застосовується для усіх без винятку? 
• Чи зберігається конфіденційність? 
• Чи є системна проблема, що зумовлює подібні 

порушення? 



Зворотній зв’язок 

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2019 

• Можливість учасників освітнього процесу 
надати свої коментарі, запитання, пропозиції 
для покращення політик 

• Усі вище перелічені пункти 

• Інші фактори, що можуть мати вплив на 
забезпечення академічної доброчесності 
(Зворотній зв’язок з уповноваженими 
усунути недоліки) 

• Анкети, опитування, співбесіди, відкриті 
обговорення (онлайн/оффлайн) 



Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2020 

- Скільки відсотків плагіату можна? 

- Яка різниця між текстовими збігами та плагіатом? 

- Чи потрібно посилатись якщо я перефразував текст? 

- Чи потрібно посилатись на зображення? 

- На кого посилатись, якщо я запозичив текст в автора, який 

цитував іншого автора? 

- Чи треба посилатись на неопублікований текст? 

- Що таке самоплагіат і як я можу “вкрасти” у самого себе? 

- Яка різниця між ”плагіатом” та “академічним плагіатом”? 

- На кого посилатись коли цитуєш теорему піфагора? 

 

 

 Серія інформаційних бюлетенів. 

Підготовано Євгеном Ніколаєвим, 

консультантом SAIUP  

Сайт SAIUP.org.ua 

Часті запитання 



 

Перше правило етики “Якщо ви бачите 
шахрайство і не кажете про шахрайство, 
ви теж – шахрай” 

Насім Талеб “Антикрихкість” 

 

“Людина морально вільна лише, якщо вона 
оцінює світ та інших людей з 
безкомпромісною щирістю ” 

Джордж Сантаяна 

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2020 



Результати фокус-групових 
інтерв’ю з батьками та вчителями 

школярів:  
академічна доброчесність у школі 

 

Проведено у листопаді 2018 року аналітичним 
центром CEDOS на замовлення проєкту SAIUP  

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2020 



Методологія 

• У рамках Проекту формування академічної доброчесності в школі (SAISS) у листопаді 2018 
року аналітичним центром CEDOS було організовано сфокусовані групові інтерв’ю з метою 
виявити особливості освітнього процесу, які впливають на стан академічної доброчесності у 
закладах середньої освіти України. Учасницями й учасниками були вчителі та батьки учнів 9-11 
класів загальноосвітніх шкіл. Всього було проведено 6 фокусованих інтерв’ю, по 3 з кожною 
групою. Групи з вчителями складалися з 8-10 учасників та учасниць.  

• Критеріями відбору учасників для груп з вчительством були такі: обов’язкове викладання в 9-
11 класах (принаймні в одному з них, але не виключаючи інші) та досвід роботи у школі не 
менше 5 років. У кожній групі була квота на класних керівників: мінімум по 2 на групу. Усього в 
фокус-групах з вчителями взяли участь 28 людей, з яких 21 жінка і 8 чоловіків. 

• Критерії відбору учасників для груп з батьками були такі: мають дитину (дітей), що  навчається 
в 9-11 класах, та цікавляться освітнім процесом своєї дитини, зокрема знають, як вона вчиться 
(“відмінно”, “добре”, “погано”) та ознайомлюються з оцінками, знайомі з класним 
керівником. У кожній групі була квота на членів та членкинь батьківського комітету — до 4 
людей (не більше половини групи). Усього в фокус-групах з батьками взяли участь 27 людей, з 
яких 21 жінка і 6 чоловіків. 

• Кожна з фокус-груп тривала близько двох годин та записувалося на диктофон, про що було 
повідомлено всіх учасників та учасниць. Відеозапис не вівся, зважаючи на сенситивність 
окремих аспектів теми фокус-груп для вчителів. Мова спілкування — українська та російська, 
обирали учасниці й учасники. 
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Розуміння академічної доброчесності 

 Вчителі Батьки/опікуни 

Найчастіше: списування і обман (Інтернету 
та між собою); менш згадувані: плагіат, 
випрошування оцінок або необ’єктивне 
оцінювання ,хабарництво, неповага до 
вчительства. 
  

Списування та обман (списування з 
Інтернету, так і списування в інших учнів) 
 

Несамостійно підготовлені реферати — 
повністю завантажені з Інтернету або 
скомпільовані 

“Монетизація” академічної доброчесності – 
списування чи підготовка завдань іншим 
учням за гроші 

Обман (домашня робота не виконана взагалі 
або виконана батьками (іншими старшими), 
на фізкультуру або трудове навчання не 
принесли форму, а також при поясненні 
пропуску (“прогулювання”) уроків) 

Прочитання скорочених варіантів творів чи 
списування з Готових домашніх завдань 

Випрошування оцінки  -  
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Розуміння академічної доброчесності 

 Вчителі Батьки/опікуни 

Необ’єктивне оцінювання (вищі бали – 
подяка за хороше ставлення до предмету та 
за роботу) 
-“улюблені” і “неулюблені” учні — це 
впливає на оцінювання 
- Від тих, хто вчиться на “відмінно”, вчителі 
частіше очікують кращих відповідей; 

Необ’єктивне оцінювання  (коли вчительці 
не подобається конкретний учень чи 
учениця, і через це вони отримують нижчі 
бали) 

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP), 2020 



 

Причини академічної недоброчесності 

 Вчителі Батьки/опікуни 

Вплив самих батьків (надмірна вимогливість 
деяких батьків – учні бояться покарань) 

Лінь дітей 

Орієнтація батьків виключно на оцінку як 
показник успіху 

Завищені очікування як з боку вчителів, так і 
з боку самих батьків (показник оцінки, лише 
декілька зазначили розуміння матеріалу) 

Оцінювання вчителів (Бог знає на 12, я на 10 
– ви на 8) 

Зацікавленість вчителів у викладанні 
предмета (якщо вона є, то учні охочіше 
виконують завдання) 

Надмірна навантаженість учнівства, 
особливо наприкінці семестрів (декілька 
контрольних підряд, нерівномірність 
навантаження в розкладі) 

Надмірне навантаження на учнів 

Учні є орієнтованими на колектив 
(втрачають мотивацію до сумлінного 
навчання, якщо інші за списування, 
наприклад, не несуть жодної 
відповідальності) 

Відсутність вимогливості /необ'єктивність 
оцінювання 
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Розуміння системи оцінювання та пояснення 

завдань 

 
 

Вчителі Батьки/опікуни 

“Витягування” улюблених учнів і тих, за кого 
попросили класні керівники чи батьки, 
шаблонне оцінювання, зокрема й через 
поведінку.  

Деякі вважають форми недоброчесності 
проявами гнучкості та раціональності з боку 
учнів 

Роз'яснення щодо критеріїв оцінювання (про 
погані оцінки запитують, про хороші – ні) 

Не знають критеріїв оцінювання учнів або 
критерії оцінювання не є прозорими 

Непрозорість критеріїв часто виявляється в 
необ’єктивному оцінюванні відмінників і 
двієчників або ж у оцінюванні “улюблених” і 
“неулюблених” учнів 

•необ’єктивне оцінювання учнів, 
•застарілі методи навчання, 
•невміння зацікавити учнів, 
•психологічний тиск на учнів, 
•незацікавленність вчителів у навчальних 
успіхах та високих знаннях учнів. 
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Професійна орієнтація 

 Вчителі Батьки/опікуни 

•тестування та консультування з психологом, 
соціальним педагогом; 
•відвідування професійних ярмарків (поза 
школою); 
• зустрічі з випускниками та представниками 
університетів у школі, відвідування 
навчально-виховних комплексів, 
університетів  

•наявність профільних класів, 
•зустрічі з представниками закладів вищої 
освіти, 
•тестування у шкільного психолога. 

 

Батьки та учні рідко консультуються з 
вчителями щодо майбутньої спеціальності та 
вступу, хоча це могло би їм допомогти з 
вибором.  

Профорієнтація є більшою мірою 
відповідальністю батьків, ніж школи, і саме 
батьки мають взяти на себе основну роль у 
допомозі дитині з вибором майбутньої 
професії 

 

Учні ж у випускних класах не завжди готові з 
визначенням професійного напрямку, тому 
профорієнтація необхідна для них раніше 
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Детальні звіти за результатами фокус-групових 
досліджень батьків є доступними тут 
https://saiup.org.ua/resursy/rezultaty-grupovyh-
interv-yu-dlya-batkiv-opikuniv-ta-vchyteliv/  
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Ресурси 
 

 
 

  
 



Ресурси 
 

Курс “Основи 
академічного письма” 

Курс “Академічна 
доброчесність та 
бібліотеки” 
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Мета та завдання курсу “Основи академічного 
письма” 

 формування у студентів усвідомлення академічної доброчесності як 

конкретного явища, яке має безпочереднє відношення до реалій 

повсякдення не лише у академічному, але і у позаакадемічному процесі; 

 забезпечення студентів навичками усного і писемного наукового мовлення, 

вмінь для написання текстів, публічної презентації своїх думок; 

 формування академічної культури у студентів;  

 

 



• Модуль 1. ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

• МОДУЛЬ 2. УСНЕ Й  ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ 
СТУДЕНТІВ. НАПИСАННЯ ТЕКСТІВ 

• Модуль 3.  РОБОТА З ДЖЕРЕЛАМИ. 
УКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЇ 
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SAISS: Проект формування 
академічної доброчесності в школі 
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 • Методичні рекомендації для вчителів середньої школи для 
інтеграції елементів з академічної доброчесності в існуючу 
навчальну програму для всіх вікових груп учнів (1-4 клас, 5-8 
клас, 9-11 клас) 

• Віньєтки (ситуації порушень академічної доброчесності для 
обговорення зі здобувачами освіти); 

• Інфографіка “Зрозуміло про академічну доброчесність” 

• Конспекти уроків: академічна доброчесність, основи письма, 
професійна орієнтація (ґрунтується на досвіді США/ЄС) 

• Онлайн-курс “Академічна доброчесність для вчителів” (4 год.) 

 

 

https://saiup.org.ua/resursy/metodychni-vkazivky-dlya-vchyteliv-vyhovuyemo-akademichnu-dobrochesnist-v-shkoli/
https://drive.google.com/file/d/1Or1c8Y1YDItUtsJMgMKoeD3KQ1C2zXLN/view
https://saiup.org.ua/resursy/zrozumilo-pro-akademichnu-dobrochesnist-infografika-dlya-shkolyariv/
https://saiup.org.ua/resursy/stsenariyi-urokiv-ta-prezentatsiyi-akademichna-dobrochesnist/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AmericanCouncils+AcIn101+AcIn2019/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AmericanCouncils+AcIn101+AcIn2019/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AmericanCouncils+AcIn101+AcIn2019/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AmericanCouncils+AcIn101+AcIn2019/about


В листопаді 2018 головного редактора українського журналу Vogue 
звинуватили в плагіаті. Як стало відомо, колонки Ольги Сушко стали 
точними копіями матеріалів російського журналу Harper's Bazaar 
багаторічної давності. Згодом користувачі Інтернету знайшли чисельні 
копіювання з інших видань,  які редакторка видавала за свої. 

2018 рік 2006 рік 



“Академічна доброчесність для 
вчителів” – онлайн-курс 
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SAIUP YouTube-канал 

 

https://www.youtube.com/channel/UC9c5TDYVD_NIjiNcqZCGcdQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UC9c5TDYVD_NIjiNcqZCGcdQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UC9c5TDYVD_NIjiNcqZCGcdQ/featured
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Проект формування академічної доброчесності у 
школі - SAISS: 

 
«В нас ще з’явиться покоління, налаштоване на 
те, що треба доброчесно отримувати знання.  
Можливо, вони ще в дитячому садку чи взагалі в 
проекті божому, і скільки цей процес займе – ми не 
можемо передбачити. Єдине, що треба – це 
працювати у цьому напрямку. Навіть якщо ми не 
досягнемо результату сьогодні – ми закладемо 
основу для майбутніх змін»   
(Євген Головаха) 



 Контакти 
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www.saiup.org.ua 

www.americancouncils.org.ua 

www.facebook/saiuproject 

Saiup.press@gmail.com   
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