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Нас із дитинства вчать бути ввічливими,
добрими, відповідальними і, звісно, чесними. Ми підростаємо, плекаючи ці якос
ті в собі й шукаючи їх в інших. Але із часом навколо нас недоброчесності в різних
її виявах стає дедалі більше. То де саме
той момент, коли дитяча щирість поступається місцем вигоді й пошуку легшого
шляху?

Цей номер створено разом із проєктом
«Ініціатива академічної доброчесності та
якості освіти», який запроваджують Американські Ради з міжнародної освіти за
підтримки Посольства США в Україні,
Міністерства освіти і науки України та
Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти.

Насправді академічна доброчесність —
поняття значно ширше за скачаний з інтернету реферат чи незазначене авторство
цитати. Говорячи про неї, ми завжди згадуємо про вимір етики, а також про залежність між зусиллями й результатом (яка
має бути принаймні в ідеальному світі).

Дисклеймер:
This publication is made possible by
the support of the American people
as provided by the Grant Award Agreement
№ SUP30020CA0215 with the United States
Department of State. The contents do not
necessarily reflect the views of the United
States Government.

Випуск, який ви тримаєте в руках, присвячено питанню академічної недоброчесності. Чому вона існує? Кому найбільше
шкодить? Чи можливо викорінити її зовсім і що для цього потрібно? І головне —
як нам самим несвідомо не провокувати її
поширення?

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці американського народу відповідно до
грантового договору № SUP30020CA0215
із Посольством США в Україні. Думки, висловлені тут, належать авторам і не
обов’язково відображають погляди Посольства США в Україні чи Уряду США.
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поняттям академічної
доброчесності, що
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є інструменти впливу,
розповіли Яна Чапайло,
координаторка проєкту
«Ініціатива академічної
доброчесності та якості
освіти — Academic IQ»,
Американські Ради
з міжнародної освіти.
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України Сергій
Горбачов.
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Про те, якою є академічна
доброчесність у школі,
коли починається
її викривлення та
який зв’язок є між
дотриманням зазначеного
принципу в шкільні роки
й успішністю в дорослому
віці, розповіла
переможниця Global
Teacher Prize Ukraine 2020
Наталія Зима.

Про те, якими
є причини поширення
недоброчесності та
чи є її толерування,
розповів директор
департаменту
акредитації та
моніторингу Державної
служби якості освіти
Іван Юрійчук.
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Звіт за результатами фокусгрупових інтерв’ю
з батьками школярів

Якщо ми хочемо жити в
успішній країні, то повинні
змалечку закладати в наших
дітях правильні ціннісні
орієнтири, моделі мислення
та поведінки, однією з яких
є академічна доброчесність.
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Ще одним виміром академічної доброчесності є її вплив
на функціонування закладу
освіти.

Подані
завдання можна
використати
для роботи
на уроці після
пояснення нових
знань із теми
«Вибіркові
характеристики:
розмах вибірки,
мода, медіана,
середнє
значення».

24
Якщо говорити про
важливість акцентування
уваги на принципі
академічної доброчесності
в школі, найважливішу
роль відіграють учителі.
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Батьки учнів
та учениць
переважно
доволі активно
включені
в освітній
процес. Вони
цікавляться
успіхами
своїх дітей,
звертаються
до вчителів за
порадою.

Незважаючи
на те, що
принцип
академічної
доброчесності
супроводжує
нас у різних
освітніх
закладах
і в різному
віці, важко
заперечити, що
формування
його розуміння
починається
ще в школі.
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Для повнішого розуміння сутності доброчесності важливо розглядати її з різних
сторін, через призму історичних подій
і правових документів.
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Академічна доброчесність — низка цінностей, підкріплених законом, утілення яких формує в дітей
саме ті моделі мислення та поведінки, які є основою не лише для
здобуття якісної освіти, успішного
професійного майбутнього, а й для
розбудови міцного, свідомого громадянського суспільства.

Основні теоретичні
аспекти поняття
Кожне суспільство в кожній
країні прагне дати своїм дітям
найкращу освіту. Кожне суспільство розуміє, що майбутнє
їхньої країни — у руках їхніх
дітей. Якщо ми хочемо жити в
успішній країні — ми повин
ні змалечку закладати в наших дітях правильні ціннісні
орієнтири, моделі мислення та
поведінки. Академічна доброчесність охоплює якраз такі
цінності.
6
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Анастасія
СИДОРУК,
асистентка проєкту
«Ініціатива
академічної
доброчесності та
якості освіти»,
Американські Ради
з міжнародної
освіти
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У сукупності дотримання цих цінностей шкільною адміністрацією,
учителями й учнями створює освітнє середовище, сприятливе для
якісного засвоєння академічних
знань, а також усебічного розвитку
особистості. Результатом цього
стає довіра до результатів навчан
ня, без якої будь-яка система освіти, а поступово й суспільство,
приречені до занепаду.

Законодавче врегулювання
Академічна доброчесність — це не
просто низка цінностей. Це законодавчо закріплене поняття, дотри
мання якого є обов’язком кожної
школи.
Закон «Про освіту» (стаття 42
«Академічна доброчесність») визначає академічну доброчесність як
сукупність етичних принципів та
визначених законом правил, якими
мають керуватися учасники освіт-

Зображення: freepik.com

Що таке
академічна
доброчесність?

Міжнародний центр академічної доброчесності (International
Center for Academic Integrity) виділяє 6 основних цінностей академічної доброчесності. Це чесність,
довіра, справедливість, повага, відповідальність, а також мужність.
Остання виявляється у відвазі діяти на основі згаданих цінностей навіть всупереч труднощам.

Тема номера

нього процесу під час навчання, викладання
та провадження наукової (творчої) діяльності
для забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих досягнень).
Слід зазначити, що академічна доброчесність
також є одним із критеріїв інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти Державною службою якості освіти.

Порушення академічної
доброчесності
Форми порушення академічної доброчесності також затверджені законодавством (стат
тя 43 «Забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти»
Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Зображення: freepik.com

За порушення академічної доброчесності здобувачем освіти може бути застосовано такі види академічної відповідальності: зауваження; повторне проходження підсумкового
оцінювання; повторне проходження державної підсумкової атестації; повторне проходження відповідного освітнього компонента
освітньої програми; позбавлення отриманих
із порушеннями академічної доброчеснос
ті академічної стипендії, призових місць на
учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах,
конкурсах.
Відповідно до законодавства, педагогічні працівники, стосовно яких встановлено
факт порушення академічної доброчесності:
не можуть бути залучені до проведення процедур і заходів забезпечення та підвищення
якості освіти, учнівських олімпіад та інших
змагань; не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищен
ня кваліфікаційної категорії або присвоєння
педагогічного звання; не можуть отримувати
будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом
одного року; можуть бути позбавлені педагогічного звання.

Категорії порушень

●● необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час
атестації чи сертифікації;
●● академічний плагіат;
●● фабрикація;
●● фальсифікація;
●● списування;
●● допомога здобувачам освіти під час
контрольного оцінювання;
●● проходження процедури оцінювання
результатів навчання замість інших
осіб;
●● хабарництво та необ’єктивне оцінювання.

березень–квітень 2021
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адміністрації та вчителям методичних рекомендацій і практичних матеріалів для розбудови культури акаПотрібно пам’ятати про те, що став- демічної доброчесності в школах.
лення вчителів до освіти та їхнє ставлення до учнів впливає на підхід уч- Рекомендації стосуються розробнів до навчання та практик, які вони ки внутрішніх політик і нормативзастосовують у навчальному процесі. ного закріплення принципів акаУчителі, які головним результатом демічної доброчесності в школах,
освіти вважають високі оцінки і на формування конспектів уроків з інїх основі розподіляють учнів за по- тегрованими принципами академічтенціалом на «двієчників», «середня- ної доброчесності, а також розвитку
ків» і «відмінників», підштовхують їх серед учителів викладацьких пракдо порушення академічної доброчес- тик, які сприяють дотриманню уч
ності. Натомість педагоги, які сфо- нями принципів академічної доброкусовані на розвитку учнів та вірять чесності.
у їхній потенціал, розвивають у них
любов до автентичного навчання [1, Важливо пам’ятати, що освітяни
2]. Тому хоча не закріплено законо- несуть спільну відповідальність за
давчо, але вчитель несе моральну від- створення освітнього середовища,
повідальність за власне ставлення до яке мотивує учнів до автентичного
освіти, світоглядні цінності та моде- навчання й унеможливлює порушення ними академічної доброчесності.
лі мислення.

Моральна відповідальність
учительства

Як дотримання цінностей
академічної доброчесності
виявляється на практиці?
Дотримання цінностей академічної доброчесності — це не лише наше ставлення до освіти. Це
конкретні дії на рівні шкільної адміністрації, викладацьких практик
та учнівської поведінки, які слугують втіленню законодавчих норм
і формуванню культури академічної доброчесності в закладі освіти.
Дії шкільної адміністрації та вчителів повинні бути спрямовані вирішення основних причин порушення академічної доброчесності
(інфографіка).
Одним із завдань проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та
якості освіти» є надання шкільній
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Кожен учитель
своїм прикладом
транслює учням
важливість
якісної освіти,
заснованої
на принципах
академічної
доброчесності.
А це можливо
лише за умови,
коли кожен
учитель
неперервно
покращує власну
педагогічну
майстерність.
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низький рівень педагогічної майстерності (формати
завдань та уроків, релевантність інформації, методи оцінювання, ставлення вчителів до
освіти й до учнів, якість комунікації між учителями та уч
нями)

Інфографіка

недостатня поінформованість
учнів та вчителів про принципи
академічної доброчесності, брак
нормативного врегулювання

Основні причини порушення академічної доброчесності

надмірна завантаженість учнів

Зображення: freepik.com
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Яна Чапайло:
«В академічній
доброчесності
криється успіх
і конкурентоспроможність»
Розмову вела
Наталія ХАРЧЕНКО

З вашого досвіду, чи є у світі система захисту академічної доброчесності, яка б могла бути максимально дієвою в українських
реаліях? Розкажіть про неї.
Академічна доброчесність — це комбінація
етики, внутрішніх принципів і зрозумілих
чинних правил. Будь-яка система підтримки
академічної доброчесності має базуватися саме на цьому. Закони України «Про освіту» та
«Про повну загальну середню освіту» досить
чітко описують, як запроваджувати систему
підтримки академічної доброчесності. Ідеальної системи, «чарівної пігулки», яку час
то шукають за кордоном, у країнах Західної
Європи чи США, немає, як і немає ніде у сві10 Завуч
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ті. Проблема академічної доброчесності актуальна завжди та скрізь. Єдине, що відрізняє нашу, вітчизняну ситуацію, від тієї, до
якої варто прагнути, — це дієвість правил, які
прокламуємо.
У межах реалізації проєктів із підтримки академічної доброчесності Американськими Радами, зокрема, проєктом «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» ми
презентуємо та пропонуємо кращі практики
з підтримки культури доброчесності, пропонуємо адаптовувати їх під українські потреби,
реалії та сприйняття. Хибно вважати, що списування, плагіат, хабарництво — це винятково українські проблеми. Те, що нас відрізняє

Зображення з особистого архіву Яни Чапайло

Питання академічної доброчесності не втрачає своєї важливості, адже вона є своєрідним маркером якості освіти як окремо взятого закладу, так і освіти загалом. Про те, що
криється під поняттям академічної доброчесності, що на неї впливає та які інструменти
впливу є, розповіла Яна Чапайло, координаторка проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти — Academic IQ», Американські Ради з міжнародної освіти.
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від колег із закордону — брак чітких правил, наголошую, які діють.
Мають бути приклади, аби учасники освітнього процесу розуміли
невідворотність покарання за академічне шахрайство, проте так само мають бути способи виправлення, отримання можливості зробити
краще, якісніше, не повторити вчиненої помилки. Це, безумовно, залежить від грубості порушень,
проте має бути і на практиці працювати прозора та зрозуміла система. До цього нам потрібно прагнути і над цим працювати.

співпраці з освітянами: з тим, що
ми робимо, люди себе легко асоціюють, адже ми стоїмо на засадах
того, що освіта має бути якісною.
Зараз маємо потужну підтримку
і вчителів, і адміністрацій, багато
однодумців, які консультують і до
помагають у розробленні дидак
тичних та методичних матеріалів,
діляться власним досвідом із колегами, на практиці показують, що
тема академічної доброчесності
нерозривно пов’язана з якістю освіти.

Як реагує освітянська громада Варто також зазначити співпрацю
на ваш проєкт? Наскільки ак- з Державною службою якості остивно долучаються до нього та віти — разом із ДСЯО неодноразово проводили зустрічі та превиявляють ініціативу?
зентації для вчителів та освітніх
Історія роботи проєктів академіч- управлінців у різних містах Україної доброчесності не є надто дав- ни. Ці презентації — це завжди дуньою. Американські Ради поча- же корисні, цікаві та продуктивні
ли працювати над цією темою розмови, які вказують нам на поу 2016 році, дякуючи підтрим- дальший напрям руху.
ці Відділу преси, освіти та культури Посольства США, а також Неймовірний відгук ми отримали,
підтримці та запиту Міністерства проводячи у 2018 і 2019 роках Всеукраїнський конкурс студентської
освіти і науки України.
та учнівської відеореклами «ЧесНа початках освітянська спільно- ність починається з тебе». У ката була настороженою, адже тоді, тегорії «роботи учнів» творчість
у 2016 році, самого поняття «ака- і різнобічність бачення академічдемічна доброчесність» ще не бу- ної доброчесності вражала. До зйоло сформовано, люди часто не мок долучалися і батьки, і вчителі,
розуміли, про що йдеться, сприй- вони грали і спеціальні ролі, і час
мали це однобоко, асоціювали або то самих себе. Але така реакція
з плагіатом, або корупцією. З ін- спільноти нам тільки підтвердишого боку, багато освітян дуже ра- ла, що важливість доброчесності
до долучалися до співпраці, розу- в навчанні розуміють, до ініціатив
міючи важливість доброчесного активно долучаються з неабиякою
навчання, маючи власний досвід, креативністю.
коли довелося постраждати від несправедливого ставлення чи недо- Ознайомитися з роботами учнів та
брочесної практики. Напевно, са- студентів можна на YouTube-канаме в цьому криється секрет нашої лі проєкту «Ініціатива академічної

https://www.youtube.
com/channel/
UC9c5TDYVD_
NIjiNcqZCGcdQ

YouTubeканал проєкту
«Ініціатива
академічної
доброчесності та
якості освіти»
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Які можуть бути інструменти
впливу для дотримання академічної доброчесності як внутрішні,
так і зовнішні?
Перший інструмент, це, беззаперечно, інформування. У нашій країні
брак цілісного розуміння, що таке
академічна доброчесність та чому
вона важлива в контексті забезпечення якості освіти. Хтось, чуючи
про академічну доброчесність, думає лише про плагіат, вищу освіту, науку. Cаме в школах учні починають працювати над конкретними
завданнями, розв’язувати математичні задачі, писати тексти. Тут починаються перші звички списувати,
підглядати, шукати, «а як правиль

но», замість того, аби розвивати власну думку та креативність. І вже другий інструмент — наголошувати на
тому, що власна думка — це важливо, що в кожного є право на помилку
і на сумнів (інфографіка на с. 15).
У нас досі від учителів очікують,
що вони мають знати все, тож їхня
відповідь — єдиноправильна. Відповідно, і учні мають говорити лише «правильні» відповіді. Саме на
шляху до пошуків цих правильних
відповідей здобувачі освіти і починають вдаватися до академічних
шахрайств. Безумовно, не варто забувати і про вплив батьків на освітній процес. У гонитві за хорошими оцінками знання відступають на
другий план.
Я часто починаю розмови про академічну доброчесність з учнями
з того, що запитую, чи оцінка дорівнює знанням, і що важливіше. На
мій сум, учні повсякчас говорять,
що батькам важливіша оцінка, а не
знання. Повертаючись до інформування, про це потрібно говорити
з батьками, аби зменшити тиск на
учнів, не підштовхувати їх до гонитви за оцінками, проте підтримувати
їх у здобутті знань.
На інституційному рівні, на рівні
закладу освіти важливо узгодити та
прийняти чіткі «правила гри». Положення про академічну доброчесність, Кодекс доброчесності, які наразі приймають школи, не можуть
бути універсалізованими документами, єдиним документом для всіх.
Кожна школа, кожен колектив має
свою специфіку. Безумовно, базуватися потрібно на статті 43 «Забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої
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Зображення з особистого архіву Яни Чапайло

Яна Чапайло
на заході,
присвяченому
академічній
доброчесності

доброчесності та якості освіти». Ми
будемо щиро раді, якщо ці відео використовуватимуть під час проведення виховних годин, на уроках,
у розмовах з учнями й учителями.
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освіти» Закону України «Про повну загальну
середню освіту», де є досить чіткий перелік
і порушень, і відповідальності за них, проте,
процедура застосування санкцій, можливість
апеляції — це ті речі, які заклад освіти має вирішити для себе самостійно. Не можна залишати людину без можливості пояснити свій
вчинок, або довести свою невинуватість. Відповідальність має бути чіткою, але й адаптованою відповідно до серйозності порушень.
І що важливо, мають бути механізми застосування цих правил.
Тоді, коли над таким документом працює весь
колектив, його обговорюють і аналізують,
а потім пояснюють учням (і батькам), можна
переходити до етапу безпосереднього запровадження.

Зображення: freepik.com

Академічна доброчесність це наскрізне поняття, її не можна навчити окремо, без де
монстрування того, як це застосовувати на
практиці. Саме тому ми працюємо над прик
ладами уроків різних предметів, інкорпоруючи туди окремі аспекти академічної доброчесності. Деякі із цих уроків опубліковано
вперше в цьому виданні, деякі — уже успішно використовують учителі у викладанні. Так
ми переводимо розмову з площини цінностей
у повсякдення, що робить цю тему значно зрозумілішою для учнів, а самі розмови — значно
дієвішими. Це лише декілька інструментів, на
які я звернула увагу, їх більше, і це видання —
яскравий цьому приклад. Проте, якщо почати
з інформування, продовжити розробленням
і запровадженням, а підкріпити практиками викладання та роботою з учнями та батьками — ми досягнемо бажаного результату.
Як можна описати ситуацію з академічною доброчесністю в Україні порівняно
з іншими державами?
Традиційно прийнято вважати, що Україна
значно відстає від західноєвропейських розвинених країн чи США в ситуації з академічною
доброчесністю. Можливо, у нас якийсь топос

Неухильність відповідальності,
важливість іміджу, доброго
імені — це дуже конкретні речі.
Коли учні, батьки, учителі,
управлінці бачитимуть, що правила
працюють, — ми отримаємо
результати. Просто говорити
«так робити не можна», а потім
відвертатися в інший бік, — це і для
учнів, і для колективу яскравий
приклад недієвості правил, їх
ігнорування. У такому разі система
не працюватиме. А в основі того,
аби правила працювали, лежить
персональна відповідальність
кожного і кожної з нас. Мені в
цьому дуже резонує цитата
сучасного філософа Насіма Талеба
з його книжки «Антикрихкість»:
«Перше правило етики: Якщо ви
бачите шахрайство і не кажете про
шахрайство, ви теж — шахрай».
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Онлайн-курс
«Академічна
доброчесність
для вчителя»
https://bit.ly/3vTzRan
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скромності, чи звичка сприймати себе дуже критично. Насправді, питання академічної доброчесності не вичерпне, немає жодної
країни світу, жодної освітньої системи, яка б не мала проблем. Проте є країни, які з академічними
шахрайствами борються більш
ефективно, або менш ефективно.

реджувати увагу на запровадженні та моніторингу, аби правила запрацювали, а здобувачі освіти, так
само як і науково-педагогічні працівники, розуміли, що в академічній доброчесності криється успіх
і конкурентоспроможність.

У чому ви особисто вбачаєте головну проблему з дотриманням
Якщо говорити про законодавство, академічної доброчесності?
то на український досвід можна рівнятися найпрогресивнішим Тут можна назвати декілька викли
країнам світу. Я маю досвід пре- ків. Перший — брак розуміння
зентацій українських напрацювань важливості академічної доброчесз академічної доброчесності на ності. Другий — відворотність
міжнародних конференціях, спіл- відповідальності, можливість її
кування з американськими та єв- уникнути, неготовність брати відропейськими колегами, і усі вони повідальність за рішення. Тредивуються, а подекуди й заздрять, тій — брак розуміння правил
що академічна доброчесність у нас академічного письма, що є неодрегламентується законами. Так са- мінною частиною академічної доб
мо викликає здивування закор- рочесності.
донних колег те, що академічна
доброчесність є критерієм інститу- Часто освітяни чи здобувачі освіти
ційного аудиту Державної служби вдаються до порушень не свідомо,
якості освіти і критерієм акреди- через брак знання та розуміння.
тації закладів вищої освіти Націо- Ці лакуни потрібно заповнюванальним агентством із забезпечен- ти, викладаючи курси академічноня якості вищої освіти.
го письма, вводячи елементи вже
в школі. Також — готовність освітЗ іншого боку, ми, звісно, тро- ніх управлінців формувати нові
хи відстаємо в практиках застосу- «правила гри» та запроваджувати
вання законодавства та введення механізми моніторингу за дотриакадемічної доброчесності в ос манням.
вітянське повсякдення, на уроки,
виховні години, розмови з бать- Беззаперечно, важливою є підками, педагогічним колективом. тримка держави, Міністерства осТакож нам варто більше говорити віти і науки України, Державної
про академічну доброчесність: ба- служби якості освіти, аби актуаль
гато і учнів, і педагогічних праців- ність питання залишалася в інфорників досі не розуміють, що це, як маційному полі, розроблювалися
говорити про теми чесного, якіс- матеріали, рекомендації, допоного навчання та його важливості міжні джерела, якими б корис
в майбутньому. Значний шлях уже тувалися і здобувачі освіти, і педапройдено, тож зараз потрібно зосе- гоги, і батьки.
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Інфографіка

Позитивні причини не «плагіатити»

1

3

Дододите,
що ви —
чесна людина.

Отримуєте нові
знання та навички.

2
Висловлюєте
власну думку.

4

5

Розвиваєте власні
здібності.

Виявляєте повагу
до авторського права.

Зображення: freepik.com

6
Самостійно працюєте
над вирішенням
поставлених завдань.
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Сергій Горбачов:
«Учити потрібно
починати
з найменшого віку:
“Не бери чужого”,
“Запитай дозволу”»
Розмову вела
Олена ВЛАСЕНКО

Академічна доброчесність є одним із головних складників якісної освіти. Як держава наразі захищає принципи академічної доброчесності?

дання та провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих)
досягнень».

Академічна доброчесність зазначена як окрема позиція в Законі України «Про освіту»,
де прописано варіанти відповідальності за її
порушення. Тобто статтею 42 визначено, що
є академічною доброчесністю і що є порушенням академічної доброчесності.

Частина 5 статті містить різновиди академічної відповідальності: відмова в присудженні наукового ступеня чи професійного звання;
позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання; відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного
педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати
визначені законом посади. Це стосується науково-педагогічних, педагогічних і наукових

Академічна доброчесність — це «сукупність
етичних принципів та визначених законом
правил, якими мають керуватися учасники
освітнього процесу під час навчання, викла
16 Завуч
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Фото надане автором

Питання дотримання академічної доброчесності є особистим вибором кожної людини.
Невипадково навіть у визначенні цього поняття йдеться про етичні принципи, а не лише
про визначені законом правила. Зрозуміло, що в разі відсутності чесності та справедливості під час освітнього процесу неможливо говорити про довіру до його результатів. Та
чи взагалі можна зробити так, щоб викорінити ситуації з недотриманням академічної
доброчесності? Про це ми говорили з першим освітнім омбудсменом України Сергієм
Горбачовим.
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працівників. Щодо здобувачів освіти також передбачено академічну відповідальність: повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми, повторне
проходження оцінювання
(контрольних, іспитів), відрахування, позбавлення
стипендії, наданих закладом освіти пільг з оплати
навчання.

Дуже важливо,
щоб члени
педагогічної
та вченої ради,
а також і
безпосередньо
керівники
закладів були
прихильниками
академічної
доброчесності.

висновки, оскільки однозначно простих рішень
не буде.
Чи є скарги, які вже пройшли розгляд комісією і мають певний результат?

Кілька таких скарг були навесні 2020 року, коли ми всі вимушено й раптово пішли на дистанційне навчання. Зараз дистанційне навчання
є більш організованим процесом, бо ми вже розуміємо, із чим маємо справу. А навесні була
така ситуація, коли школяр, який не дуже демонстрував видатні успіхи в традиційному навчанні, показав високий результат під час дисЯк ми бачимо, чинне законодавство покладає танційного оцінювання. Але це оцінювання
повноваження щодо визначення відповідальнос було досить об’єктивним, оскільки ми розгляті за недотримання академічної доброчесності дали всі ці звернення.
насамперед на заклад освіти. Саме тому позиція керівника, педагогічної або вченої ради зак- Протягом року дитина мала оцінки 6, 7 балів,
ладу освіти має вирішальне значення в цьому а коли пішла на дистанційне навчання, почала
показувати результати на 10, 11 та навіть 12 бапитанні.
лів. А заклад освіти виставив річну оцінку за
Чи стикалася Служба освітнього омбудсме предмет у 6 балів. До нас звернулася мама учна зі скаргами щодо порушення академічної ня. Ми робили запит, спілкувалися зі школою
доброчесності?
і врешті-решт з’ясували, що якщо вчитель вже
виставив 12 балів, то саме він відповідає за цю
Поняття академічної доброчесності є досить роз- оцінку. Тож річна оцінка повинна вираховувагалуженим й охоплює не лише плагіат, списуван- тися з урахуванням і цих балів. Усі розмови про
ня, а й питання об’єктивного оцінювання. Саме те, що вчитель не має можливості побачити, що
щодо об’єктивного оцінювання навчальних здо- учень писав, не виправдані. Бо є можливість
бутків здобувачів освіти або здобувачів ученого опитати дитину через Zoom і побачити, дійсно
звання й були звернення. Вони вимагають серйоз- вона списує чи розповідає те, що знає.
ної уваги, оскільки потрібно детально розбиратися: дивитися роботи, залучати експертів.
Я припускаю в цій ситуації два варіанти. Перший — дійсно могло бути списування, це трап
Таких випадків багато чи їх намагаються ляється. Але ми також маємо послуговуватися презумпцією невинності: якщо не доведено,
не афішувати?
значить порушення не було. Школа не довела,
Академічна доброчесність — це процес дво- що учень повівся академічно недоброчесно.
спрямований. Це доброчесність і здобувачів І другий варіант — дитину просто недооцінюосвіти, і педагогічних, науково-педагогічних вали або форма освітнього процесу, яку проі наукових працівників. Тобто ми бачимо, що ця понувала школа до переходу на дистанційне
доброчесність має бути з обох боків. Коли учень навчання, не давала учню можливості розкрисписує, то це він порушує, а коли він написав ти свій потенціал. А тут він виконував проєктроботу чесно, а її оцінили не об’єктивно — ні завдання, шукав інформацію, грамотно все
то це вже порушення педагогів. Тому дуже ре- формулював і цілком заслужено отримав висотельно треба розбиратися та робити належні кі оцінки.
березень–квітень 2021
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«Академічна
доброчесність —
це процес дво
спрямований. Це
доброчесність
і здобувачів освіти,
і педагогічних,
науково-педагогічних
і наукових
працівників. Тобто
ми бачимо, що ця
доброчесність має
бути з обох боків».
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дальність за порушення академічної доброчесності, якою вона
повинна бути?
Усе залежить від різновиду порушення. На мою думку, насамперед
потрібно на законодавчому рівні
заборонити ці центри з написання
курсових, дипломних робіт. Якщо
людина вкраде мій ноутбук, то за
це передбачена кримінальна відповідальність. Але якщо з вкраденого
ноутбука хтось скачає мою авторську статтю, видасть її за свою та
ще й отримає за це гроші, то це чомусь не переслідується законом як
кримінальний злочин. А це, на мій
погляд, неправильно. Бо крадіжка
є крадіжка, що би не було вкрадено.

Як ми вже говорили, згідно із законом про освіту, у разі доведення порушення академічної доброчесності
педагога можуть позбавити звання
або, за рішенням атестаційної комісії, понизити кваліфікацію. Але мене дуже непокоїть поширення такого
підходу серед учителів. Бо є ресурси, на яких за гроші пропонують
пройти певний курс. Доходить навіть до анекдоту: я на електронну
Чи можна навчити академічпошту в спам отримав пропозицію
за 200 гривень купити сертифікат за ній доброчесності та із чого потрібно починати?
моїм підписом щодо курсу, який сам
розробив.
Учити потрібно починати з найменшого віку: «Не бери чужого»,
Цю проблему потрібно виносити на
«Запитай дозволу». До речі, вегромадське обговорення, бо всі ці неличезна проблема з академічною
доброчесні пропозиції легко відстедоброчесністю виникає ще в пожуються, але, на жаль, у нас немає за
чатковій школі, коли вчителька дає
це адміністративної відповідальнос завдання зробити всілякі «домашні
ті. Є академічна відповідальність, поробки». І починається змагання
а я б ще ввів й адміністративну, бо серед батьків. Але дитина, яка несе
якщо людина краде чужу власність, до школи роботу, яку зробили мама
то це діяння, яке карається за стаття- або тато, і видає її за свою, уже вими Кримінального кодексу. Необхід- ховується недоброчесно.
но ґрунтовно подумати над змінами
в законодавстві. Розумію, що ця те- Коли я п’ять років тому висловив
ма контраверсійна, але це потрібно свою думку із цього питання, то
робити, бо відкриті оголошення про деякі колеги почали насміхатися,
написання курсових, дипломів, кан- що академічна доброчесність недидатських — це прямий і відвертий доречна в 1-му класі. Але час миплагіат, відверта крадіжка. Тобто лю- нув, і зараз більшість розуміє: якдина видає за свій продукт те, що во- що ти видаєш за свій результат те,
на не робила.
що зроблено іншими, — це вже
академічна недоброчесність. І саме
Якщо все-таки змінити зако- цим із найкращими намірами пронодавство й збільшити відпові- вокують дітей із початкової школи.
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Найчастіше проблеми з академічною доброчесністю, зокрема
списуванням, пов’язують зі здобувачами освіти, але, на жаль, трап
ляються випадки, коли педагогічні
та наукові працівники можуть бути впійманими на плагіаті. Що робити в таких випадках?
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Навчати академічній доброчесності повин
ні як батьки, так і педагоги?
Безумовно. Я просив учителів школи, де був
директором, щоб вони не давали домашнє завдання зробити поробки, бо все одно це робитимуть батьки. Багато хто мене почув і мені вдалося їх переконати. Проблема в тому, що до
певного часу це нікому й на думку не спадало, бо так «було заведено». Те, що починається
в молодшій школі потім продовжується в старших класах.
Але об’єктивність оцінювання дуже залежить
від критеріальної бази. А критерію оцінювання
досить часто вчителі не розробляють, не оприлюднюють і не дотримують. Потрібні три кроки:
розробити критерії, довести їх до відома здобувачів освіти та застосовувати ці критерії відповідно до запланованого.

На жаль, у нашому суспільстві немає розуміння того, що академічна недоброчесність шкодить не лише тому, у кого вкрали, а й тому, хто
вкрав. Оскільки знання, отримані компетенції
є невід’ємною власністю людини.
Коли ми говоримо про академічну доброчесність для старшокласників, я їм наводжу один
простий приклад. Якщо в учня є 20 гривень,
він може їх загубити, подарувати комусь, їх
можуть вкрасти і вони перестануть бути його власністю. Бо вони є власністю, яку можна передати. А те, що ти вивчив, що знаєш
і вмієш — це і є твоєю невід’ємною власніс
тю, яку в тебе ніколи ніхто забрати не зможе. Це — тільки твоє. І коли люди недоброчесно видають чужу роботу за свою, то вони
тим самим і себе позбавляють величезної цінності — набуття нового знання та створення
нових здобутків в інтелектуальній царині. Величезна проблема в тому, що суспільство дуже поблажливо ставиться до крадіїв чужої інтелектуальної власності.

Питання критеріїв є дискусійним, але будьякий критерій завжди краще, ніж повна його
відсутність. Гарні вчителі завжди пояснюють,
яку оцінку учні отримають, якщо виконають
Тобто починати потрібно зі змін у суспільпевне завдання. У ситуації невизначеності лю- стві?
дина губиться, а коли вона чітко знає, що це
буде, за якими критеріями її роботу оцінять, Звичайно, що зміни в суспільстві мають
то людина почуває себе набагато впевненіше. відображатися в законах, у нормативній базі, але це процес двоспрямований: суспільство
Наскільки реальним в українській освіті впливає на створення закону, а запроваджеє варіант відсутності випадків недотриман- на норма починає впливати на суспільство. Гоня академічної доброчесності?
ловне, щоб цю норму було встановлено з повагою до людей. Також потрібно працювати над
Викорінити академічну недоброчесність взага- громадською свідомістю, формувати нульову
лі як явище майже неможливо в принципі. Бо толерантність до випадків академічної недоб
це проблема не лише України, а й інших кра- рочесності.
їн. Але Україна суттєво відрізняється від інших
країн тим, що в нас не передбачено серйозної До речі, право на помилку та право на визнання
відповідальності за такі правопорушення. На- помилки як інструменту пізнання — це те, чого
віть якщо подивитися фільми про закордон- дуже не вистачає нашій школі. Бо академічна нену освіту, то можна побачити, які там серйозні доброчесність дуже часто виникає з побоювання
санкції за списування, за академічну недобро- припуститися помилки, щось зробити не так. Дичесність. Тобі не просто зроблять зауважен- тина думає, що якщо напише щось своє, то їй сканя — лише за один випадок буде зіпсована ре- жуть, що це дурня і її висміють. Право людини на
путація і в пристойний університет тебе не помилку, повага до чужої помилки — це, власне,
те, що робить нас людьми, які пізнають світ.
візьмуть на роботу.
березень–квітень 2021
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Наталія Зима:
«Академічна
доброчесність —
це норма для
сучасного,
успішного
вчителя»
Розмову вела
Наталія ХАРЧЕНКО

Формування розуміння принципів, за якими функціонує суспільство, починається змалечку. Ще дітьми ми закріплюємо для себе цінності, які оберігатимемо та які рухатимуть
нами впродовж всього життя. Саме тому так важливо натрапити на правильні запитання в школі. Одним із таких запитань є: «Що таке академічна доброчесність і навіщо
вона потрібна?». Про те, якою є академічна доброчесність у школі, коли починається її
викривлення, та який зв’язок між дотриманням зазначеного принципу в шкільні роки
й успішністю в дорослому віці, розповіла вчителька хімії, переможниця Global Teacher
Prize Ukraine 2020 Наталія Зима.

Поняття «академічна доброчесність» для нашого суспільства достатньо нове, адже на законодавчому рівні в нашій країні цей термін
з’явився лише у 2017 році, стаття 42 Закону України «Про освіту». На жаль, історично склалось так, що про наявність такої норми в нашому суспільстві більшість не дуже
знає і через декілька років після закріплення
її в правовому полі.

Списування, обман, академічний плагіат, некоректне оцінювання та намагання «інакшим» способом покращити свою успішність,
на жаль, довгий час були і є нормою шкільного життя. Дуже важко пояснити батькам
і відповідно учнівству, що використання ГДЗ
та списування — це не просто порушення закону та моральних норм, а й утрачена можливість отримати справжні знання та навички.

На мою думку, усе починається з дрібниць ще
На вашу думку, чи є прямий зв’язок між
в дитячому садку. Малюнки та поробки, ви- ставленням до академічної доброчесності
20 Завуч
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З якими формами порушення академіч- конані батьками, — це перший крок у формуної доброчесності та наскільки часто вам ванні високого рівня толерантності до акадедоводиться мати справу в школі?
мічної недоброчесності.
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учня/учениці під час навчання в школі та їхніми успіхами в майбутньому (навчання
у виші, кар’єрне зростання)?

ном. Я намагаюсь використати їхній досвід для
формування нульової толерантності до академічної недоброчесності.

Так, між ставленням до академічної доброчесності учнівства під час навчання в школі та їхніми успіхами в майбутньому простежується
пряма залежність. Спостерігаючи за подальшим навчанням та кар’єрним зростанням випускників і випускниць, простежується цікава тенденція. Ті, хто загалом дотримував норм
академічної доброчесності, більш успішні.
Причому це стосується не лише учнів та учениць із високим рівнем навчальних досягнень.
Мені здається, саме таке учнівство більш відповідальне в своїх діях, самостійні у виборі
напряму діяльності та мають навички самоорганізації й навчання протягом життя.

Окрім того, варто говорити про норми академічної доброчесності з батьками. Для багатьох
із них «академічна доброчесність» — це абсолютно нове поняття.

Якими методами можна прищепити учням розуміння принципів академічної доб
рочесності й усвідомлення їх значення?
Усе просто: особистий приклад, чіткі правила та систематична роз’яснювальна робота.
Недостатньо просто інформувати про норми
академічної доброчесності.

Найчастіше про академічну доброчесність
згадують у зв’язку з її порушенням здобувачами освіти. Чи залежить кількість таких
випадків від особистості вчителя, від його
стилю викладання?
Порушення здобувачами освіти принципів академічної доброчесності в більшості випадків
відбувається там, де вчитель/-ка не помічає таких порушень. Окрім того, такі порушення можуть бути напряму пов’язані з формальним підходом до оцінювання навчальних досягнень або
недоброчесним оцінюванням. Мені здається, що
на уроці саме від вчителя/-ки залежить формування доброчесного середовища.

Важливо ще під час першого знайомства з класом обговорити принципи академічної доброчесності та зафіксувати дотримання цих принДля сучасного учня/учениці не важливі сло- ципів як загальних домовленостей. Під час
ва, важлива дія. Мені на допомогу приходять виконання будь-яких видів роботи нагадувати
антикорупційні інструменти, які розроблені про ці принципи. А найголовніше — особисто
EdCamp Ukraine, USAID_ВзаємоДія та видав- дотримувати норм академічної доброчесності.
ництвом «Шкільний світ» саме для роботи з учНа вашу думку, можна зарахувати акаденівством: перегляд коротких відео з подальшим
обговоренням, моделювання життєвих ситуа- мічну доброчесність до переваг сучасного,
цій і пошук правильних рішень, ознайомлен- успішного вчителя? Як впливає цей критеня із законодавством у цій сфері й обговорен рій на подальший професійний розвиток?
ня моральних норм та принципів. Принципи Або, навпаки, заважає?
академічної доброчесності неможливо сформувати одноразовою дією. Для мене це як посія- На мою думку, академічна доброчесність — це
ти насіння квітів: одне проросте і дасть дивної норма для сучасного, успішного вчителя. Я не
краси квітку, інше просто зазеленіє, а якесь на- знаю чи це перевага, чи це заважає. На мою
віть не проросте. Це життя, але це не означає, думку, це просто має бути. І, насправді, на основі принципів академічної доброчесності дущо сіяти не потрібно.
же легко будувати екологічні взаємини з учСьогодні світ відкритий, багато випускників нівством та їхніми батьками, створювати поле
і випускниць навчається та працює за кордо- довіри та розвитку в освітньому закладі.
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Іван Юрійчук:
«Академічна
доброчесність — це
оптимальна точка,
у якій докладені
зусилля можуть
дати максимальний
результат»
Розмову вела
Наталія ХАРЧЕНКО

Трапляється так, що поряд із нами є негативне явище настільки спокійно і довго, що ми
починаємо його приймати, думати, що інакше не буває. Аби цього не сталося, необхідно
розуміти витоки проблеми та її наслідки. Про те, якими є причини поширення недоброчесності та чи є її толерування, розповів директор департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти Іван Юрійчук.
Яке значення має дотримання принципів
академічної доброчесності для розвитку сучасної освіти і науки України? Який вплив
це має на майбутнє цих галузей?

Чи є толерування порушення принципів
академічної доброчесності всередині освітянської спільноти? Якщо так, у чому це
виявляється?

Формування культури та дотримання принципів академічної доброчесності не є наперед
визначеним, обов’язковим етапом розвитку
освіти і науки. Рух у цьому напрямі ускладнено тим, що ці питання лежать радше в площині етики, ніж законодавства. Тому коли йдеться про порушення принципів академічної
Академічна доброчесність — це точка, у якій доброчесності важлива негайна реакція простара система чинить найбільший спротив, фесійних спільнот і суспільства загалом і каале водночас це оптимальна точка, у якій тегоричне несприйняття таких виявів.
докладені зусилля можуть дати максимальний
результат. Без цього неможливий розвиток як Проте, на жаль, поки дуже часто трапляються випадки толерування випадків недоброчес
освіти і науки, так і суспільства загалом.
22 Завуч
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Дотримання принципів академічної доброчесності є однією з базових передумов якісної
освіти. Адже академічна доброчесність — це
не тільки і не стільки про списування чи необ’єктивне оцінювання (хоча це дуже важливо!), скільки про цінності та принципи.
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ності. Це виявляється в різний спосіб — від фактичного заохочення
вихованців садочків і учнів шкіл
до створення контенту з порушенням принципів академічної доброчесності (наприклад, через домашні завдання, які учні завідомо не
можуть виконати самостійно, без
роз’яснень, як правильно оформити цитування, запозичення тощо),
до відсутності відчутної реакції
спільноти на виявлення плагіату
в наукових роботах високопосадовців.
Які зовнішні або внутрішні
умови сприяли формуванню суперечливого дотримання академічної доброчесності в освітньому процесі сьогодні?

отримання цих «заповітних» документів.
Якщо недоліки в дотриманні
академічної доброчесності виявлено під час самооцінювання
діяльності закладу, як можна це
виправити?
Державна служба якості освіти
у 2020 році почала проведення інс
титуційних аудитів закладів освіти. Проте у зв’язку з уведенням
карантинних обмежень, пов’язаних із поширенням коронавірусної
інфекції COVID-19, інституційний
аудит проведено в невеликій кількості шкіл. Тому наразі неможливо достовірно говорити про стан
справ із дотриманням академічної
доброчесності в школах.

Коли ми
говоримо про
доброчесність,
то насправді
йдеться про
чесність,
справедливість,
повагу до праці
та гідності
людей, інші
важливі речі.

Неоднозначне (а часом і зневажливе) ставлення до дотримання акаОднак після закінчення карантину
демічної доброчесності має багато
та повернення до звичайного режипричин.
му роботи інформація про рівень
організації управлінських та освітОднією з них є багаторічне переніх процесів у школах, зокрема,
бування України під гнітом тоталітарної комуністичної системи, щодо дотримання принципів акаде не було поваги до чужої праці, демічної доброчесності, надходивласності (зокрема, інтелектуаль- тиме до Державної служби якості
ної), гідності. А оскільки власність освіти в повному обсязі. Тоді можначебто «спільна», то й користува- на буде робити певні висновки.

Зображення: freepik.com

тися нею можна спільно. Оскільки
Чи є розуміння якості освіти
реальних механізмів для цього не
було, усе зводилося до крадіжок, без дотримання академічної доб
зркрема, й інтелектуального про- рочесності? Чи можна їх назвати
синонімами?
дукту.
Інша причина полягає в тому, що
вже в незалежній Україні з різних
причин склалася ситуація, що так
чи так триває й досі — коли потрібні не освіта чи наукові знання,
а документ про освіту чи науковий
ступінь. Так заняття освітою і наукою перетворюється лише на засіб

Безперечно, якісна освіта неможлива без дотримання принципів
академічної доброчесності. Певною мірою ці поняття можна вважати синонімами, адже і якісна
освіта, і академічна доброчесність
насамперед базуються на цін
ностях.
березень–квітень 2021
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У рамках Проєкту формування академічної доброчесності в школі
(SAISS) у листопаді 2018 року аналітичний центр CEDOS організував
сфокусовані групові інтерв’ю для
виявлення особливостей освітнього
процесу, які впливають на стан академічної доброчесності в закладах
середньої освіти України.
Учасницями й учасниками були вчителі та батьки учнів 9—11-х класів закладів середньої освіти. Усього
було проведено 6 фокусованих інтерв’ю, по 3 з кожною групою. Групи
з учителями складалися з 8—10 учасників та учасниць.

Звіт за результатами
фокусгрупових інтерв’ю
з учителями
Якщо говорити про важливість
акцентування уваги на засадах академічної доброчесності
в школі, найважливішу роль
водночас відіграють учителі.
Саме вони є свідками й учасниками формування правил, за
якими проходить освітній процес. Пропонуємо ознайомитися
зі звітом від 09.04.2019, у якому
відображено думку вчителів щодо дотримання норм академічної доброчесності в школі.
24 Завуч
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Кожна з фокусгруп тривала близько двох годин та записувалася на
диктофон, про що було повідомлено всіх учасників та учасниць.
Відеозапис не вівся, зважаючи на
сенситивність окремих аспектів
теми фокусгруп для вчителів. Мова спілкування — українська та російська, обирали учасниці й учасники.

https://cutt.ly/wx01p6A
Інтерв’ю батьків і вчителів щодо
академічної доброчесності в школі

Зображення: freepik.com

Академічна
доброчесність
в освітньому закладі

Критеріями відбору учасників для
груп з учительством були такі:
обов’язкове викладання в 9—11-х
класах (принаймні в одному з них,
але не виключаючи інші) та досвід
роботи в школі не менше ніж 5 років. У кожній групі була квота на
класних керівників: мінімум по 2
на групу. Усього в фокусгрупах
з учителями взяли участь 29 осіб,
із яких 21 жінка і 8 чоловіків.
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Під час ознайомлення з результатами варто зважати на обмеження дослідження: теми для обговорення могли бути сенситивними для вчительства, тому можна припускати,
що учасники й учасниці цих груп боялися або
просто не хотіли розповідати про власний досвід або досвід колег, який міг би бути засуджений на обговоренні — і тому отримана інформація з окремих питань не є вичерпною.

Результати. Розуміння
академічної доброчесності
Для того щоб виключити фактор недостатньої ознайомленості з темою фокусгрупи серед учасників (або й взагалі незнання), на початку кожного інтерв’ю було відведено час
на прочитання статті 42 Закону «Про освіту»
про академічну доброчесність.
Явище академічної доброчесності дійсно було відоме небагатьом учасникам. Ті, хто раніше чув про нього або принаймні знав, що таке
академічна доброчесність, частіше пов’язували його не зі школами, а з вищою освітою:
зокрема, що це більше стосується викладачів
в університетах, написання академічних робіт та здобуття наукових ступенів.
Один респондент згадав, що академічну
доброчесність обговорювали на методичній нараді, інший знав про наявність відповідної статті в ЗУ «Про освіту», ще декілька натрапляли на це поняття в інтернеті. За
словами учасників, у їхніх школах про академічну доброчесність не йдеться. Після ознайомлення зі статтею Закону всі зазначили
про важливість прочитаного матеріалу й ак
туальність явища для середньої освіти.
Проте надалі під час обговорення виявів академічної недоброчесності вчителі не завжди
орієнтувалися на ті форми, що були перелічені в інформаційному листку, натомість часто
плутали академічну недоброчесність із прос
то недоброчесною, на їхній погляд, поведінкою — останнє теж долучено до звіту.

Блоки питань,
які обговорювали
на фокусгрупах:

академічна недоброчесність —
обговорювали обізнаність
учасниць та учасників щодо
поняття та їхнє ставлення
до явища, спостереження
щодо виявів академічної
недоброчесності серед учнівства
та їх причини;

проблеми навчального процесу —
обговорювали проблеми
навчального процесу, які можуть
впливати на академічну
доброчесність, зокрема, систему
оцінювання, рівень пояснення
завдань, завантаженість
учнівства; релевантність
інформаційного наповнення
уроків; рівень включеності
батьків у навчальний процес;

вибір професії учнівством —
обговорювали наявність
профорієнтації в школах,
де працюють учасниці й
учасники, бачення ідеальної
профорієнтації, роль батьків
і школи в профорієнтації.
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Списування
на уроках
англійської мови,
наприклад,
виявляється
в перекладі
в програмах
готових текстів
на англійську
навіть без
перевірки
помилок замість
самостійного
написання та
перекладу.

Найчастіше згадуваними формами академічної недоброчесності
серед учнівства були списування
й обман, інші, менш згадувані, —
плагіат, випрошування оцінок або
необ’єктивне оцінювання вчительством, хабарництво, неповага до
вчительства.
Списують учні, за словами вчителів, з інтернету та одне в одного,
зокрема це стосується й домашніх
завдань. Якщо робота відбувається
в класі, то основний інструмент
для списування — телефон. З огляду на те, що телефони зараз є майже в усіх, найлегше списувати під
час перевіряльних робіт, особливо
якщо це тести, хоча списують і відповіді на відкриті запитання, твори. Бувають випадки, коли списують відповіді на інші запитання,
аніж було поставлено, проте діти
можуть перекладати із себе вину
на викладачів і викладачок:
«А от буває і таке, що ти ставиш
питання, вона [дитина] спише інше і робить ще потім вчителя дурним. Буває...».
Одна з респонденток розповіла
про монетизацію списування в її
школі: учні, які виконують домашні роботи та викладають їх у соц
мережу для списування, беруть за
це оплату:
«А ще є варіант, коли хтось один
виконує, викладає у Вайбер, а решта йому складаються по 5 гривень... Це вже бізнес дитячий».

ний в інтерв’ю різновид списування — списування у вчителів (хоча
був названий лише однією учасницею та засуджений іншими як необережність):
«До чого діти дійшли: дуже небезпечно, коли в тебе на столі відповіді (тести особливо). То ззаду став
[учень], сфотографував — і все,
клас написав на «12». Як, це зрозуміло».
Також кілька разів було згадано несамостійно підготовлені реферати —
повністю завантажені з інтернету
або скомпільовані, проте названо такі практики плагіатом не було.
До обману учнівство вдається, якщо домашня робота не виконана
взагалі або виконана батьками (іншими старшими), на фізкультуру
або трудове навчання не принесли
форму, а також під час пояснення
пропуску («прогулювання») уроків. Найчастіше серед варіантів обману на групі згадували про випадки, коли замість учнів домашнє
завдання роблять дорослі:
«А буває таке, що батьки самі своєю
рукою (це буває десь до 5-го класу),
домашнє завдання пишуть. Я пишу,
що мамі — 10 [балів поставили]».

В одній із груп учасники дійшли
висновку, що таку практику поширено в молодших класах до 7-го,
коли діти ще підпускають батьків до шкільних справ. Окрім цього, наприклад, на уроки трудового навчання дорослі допомагають
із виготовленням виробів або купують їх уже готовими:
«От із трудового навчання приноПро наявність подібної практики сить роботу дівчинка: “Мені допоу своїй школі зазначили ще кі- могли”, “Хто допомагав, мама?”.
лька людей у групі. Інший згада- Дивлюся — промисловий шов. Ба-

26 Завуч

березень–квітень 2021

Зображення: freepik.com

Форми академічної
недоброчесності в школі

Тема номера

буся допомогла... А нічого, що твоя сумочка
зшита в Узбекистані? Тобто мені принесли
куплену в магазині річ...».
За словами респондентів, під час випрошування оцінки учнівство має власні тактики, відпрацьовані на комусь одному/одній з учительського складу. Про найбільш наполегливих
у цій справі говорили так: «прямо тероризує»,
«стоїть і ниє». Старшокласники можуть використовувати як аргумент золоту медаль:
«Старшокласники: “Ви знаєте, я йду на золоту медаль. А мені тільки через ваш предмет
не виходить золота медаль...”»
У такому випадку на вчителів може впливати й хтось з адміністрації школи (завучі, директори) для покращення оцінки. Найбільше
згадували класних керівників — вони можуть
звертатися з проханням підтягти комусь зі
свого класу оцінку, зокрема, якщо це відмінники та відмінниці або учнівство, за балами
яких батьки просили слідкувати.

Зображення: freepik.com

Під час обговорення було кілька згадувань про
те, що серед учительства побутує практика виділяти в класі «улюблених» і «неулюблених»
учнів та учениць — і це впливає, зокрема, на
їхнє оцінювання. Першим, імовірніше, учителі даватимуть підказки, тягнути бали до вищих. Натомість «неулюбленим» бали можуть
занижувати, «валити» — ставити важкі запитання або такі, на які вони не знатимуть відповіді.
Від тих, хто вчиться на «відмінно», учителі
частіше очікують кращих відповідей і подекуди можуть прискіпливіше оцінювати, ніж інших:
«Я можу відміннику за більш серйозну відповідь поставити оцінку таку саму, як і трієчнику за гіршу відповідь. Не буду зовсім зарубувати, але поставлю, щоб стимулювати. Щоб
не розслаблялися».

Самі вчителі на інтерв’ю
зазначали, що їхнє
необ’єктивне оцінювання
також трапляється. Правда,
про це згадували не під час
обговорення виявів академічної
недоброчесності, а коли їх
запитували щодо системи
оцінювання в школі. Учасники
стверджували, що загалом
учительство схильне ставити
вищі бали — такі бали ще
називали стимулювальними,
подякою за хороше ставлення
до предмета та за роботу.
Окрім того, одна з учасниць
розповіла, що про це в її школі
на педагогічній раді говорить
і директор — ставити оцінку на
користь учня.

Хоча щодо гарних оцінок для відмінників
і відмінниць можуть домовлятися і їхні баберезень–квітень 2021
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тьки (особливо у випускних класах). Також називали й інші варіанти, коли вчительству доводиться ставити оцінки необ’єктивно: коли
батьки учнівства працюють в адміністрації
школи або педагогічному колективі, тобто їхні
колеги. Водночас, якщо учні недостатньо гарно відповіли на уроці, хоча зазвичай готуються
добре та вчаться на вищий бал, то в такому разі
їм можуть «дотягувати» оцінку:
«Менше ніж 10 — ну ніяк! Розповідай на 10,
тому що на 6 ти не тягнеш!».

Також, за словами учасників, серед учительства
іноді трапляється така модель поведінки: вони
можуть ставити низькі бали, недостатньо розкривати та пояснювати матеріал на уроці для
того, щоб потім діти зверталися до них за додатковими заняттями (репетиторством). Проте,
зазначено, що таких учителів небагато, а самі
учасники не займаються репетиторством із тими, у кого ведуть уроки:
«Розумний учитель не займатиметься з тими
дітьми, які в його класі. Тому що треба розділяти ці два види діяльності».

Про випадки звернень колег щодо «підтягуван- Про хабарництво говорили небагато: одна з ресня» оцінок окремим учням у випускних класах понденток зазначила, що 50% батьків готові
розповідав і вчитель фізкультури. За його сло- прийти й заплатити за високі оцінки дитини,
проте решта ресондентів не погодились і спрос
вами, це стосується тих, хто планує вступати на
тували твердження про такий високий рівень.
військові спеціальності, де важливі бали з фізкультури.
Зокрема, низький рівень хабарництва в школах пояснювали тим, що з уведенням системи
Щодо тих з учнівства, хто регулярно має неза- ЗНО оцінки втратили важливість, яку вони мадовільну поведінку, то варіанти роботи вчите- ли раніше — тому, на думку одного з учителів із ними доволі обмежені: «на задню парту», лів, підкуп може бути лише тими, кого «чес
щоб не заважали, та виставлення низької оцін- толюбність заїла», а випадки хабарництва не
ки (5—6 балів). Хоча деякі учасники розпові- є поширеними. Кілька учасників зазначили, що
дали, що з учнівством, яке стабільно погано деякі серед учительства можуть брати подарунпрацює на їхніх уроках, намагаються провести ки від батьків, які згодом впливають на підвищення оцінки. Окрім того, буває таке, що вони
особисті розмови, аби мотивувати й донести
самі й замовляють подарунки.
важливість конкретного шкільного предмета.
Також одна вчителька розповіла про інші мотиви завищення оцінок у класі — щоб самим «не
мати головного болю» та вивести бали класу
зі свого предмета на прийнятний рівень:
«У нас є така графа, наприкінці семестру,
у відсотках [у класному журналі]. І якщо буде
недостатній рівень, то от, погодьтесь, це мінус учителям. І ми не хочемо, щоб у нас був недостатній рівень. Іноді ти розумієш, що перед
тобою просто звичайний дуб — дитина, яка
не хоче, не буде, не може. І нічого твоя оцінка не змінить. А іноді ти готовий сам поставити трошки вище, щоб не мати головного болю. Буває і таке».
28 Завуч
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Майже всі учасники розповіли, що до них не
звертаються батьки з метою домовитися про вищу оцінку («купити» її). Проте, інші учасники
в тій самій групі повідомили, що з ними подібного не траплялося. За результатами трьох інтерв’ю, хабарництво, зокрема, для підвищення
оцінок учнівства, хоча й трапляється, проте, не
є поширеним явищем у школах.
Під час обговорення виявів недоброчесності
серед учнівства вчителі також називали й незадовільну поведінку в ставленні до вчительства,
хоча цього й не було в інформаційному листку,
який усі читали на початку інтерв’ю:
«Є такі, які й послати можуть», «У нас і посилають. У нашій школі, наприклад, учительку
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математики обізвали повією, директор знає
[про ситуацію та відповідає так]: «Знайдіть
підхід».
Тут респонденти згадували хамство та неповагу в комунікації з учительством. Були коментарі, що вони не захищені від подібної
поведінки, а один із респондентів назвав її
«повним дитячим нігілізмом»:
«Це повний дитячий нігілізм. Вони нігілюють
усе. Як Раскольников: “Ніяких цінностей не
приймаю, я сам по собі”».
Причини виявів академічної недоброчеснос
ті, названих під час інтерв’ю, умовно можна
розмежувати на дві групи: ті, що залежать від
поведінки учнівства, їхніх батьків і вчительства, та ті, що пов’язані з організацією навчального процесу й на які учнівство, батьки
та вчительство впливати не можуть.
Серед причин академічної недоброчесності
школярів було названо вплив самих батьків:
«Знову-таки, це все відштовхується від батьків: які батьки, такі й діти».
«Батьки самі це роблять, ви розумієте. Бать
ки стимулюють цю недобросовісність».

Зображення: freepik.com

Кілька викладачів зазначали, що учнівство
розпещене й нічого не потребує. Якщо перейти до конкретніших пояснень, то учасники зазначали про надмірну вимогливість деяких
батьків, які очікують гарних оцінок, — діти
бояться покарання й зокрема через це можуть
вдаватися до списування й інших практик академічної недоброчесності, аби отримати необхідний бал у будь-який спосіб.
За судженнями вчителів, це стосується переважно середніх класів. Проте в подібних ситуаціях учнівство також звертається з проханням виправити оцінку через власну додаткову
роботу: вони самі можуть зробити, аби виправити низький бал. Серед вимогливих батьків
учасники обговорень виділяли ще й тих, які
орієнтуються тільки на оцінку як показник

Причини академічної
недоброчесності
На думку учасників, до
академічної недоброчесності
причетні всі можливі учасники
навчального процесу: діти,
їхні батьки, учительство,
адміністрації шкіл, а також
органи в управлінні освіти,
зокрема, Міністерство освіти
і науки, міністерка, зрештою,
і суспільство, роль якого полягає
в толеруванні явищ обману
й корупції. Міністерство,
на думку вчительства,
винне у створенні складних
і перевантажених програм та
в тому, що вчителі не забезпечені
комфортними умовами праці
(зокрема недостатня заробітна
плата, незахищеність).
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причину виявів недоброчесності. У такий період в один день може відбуватися поспіль дві
й більше контрольні роботи — учителі вважають, що така ситуація не є сприятливою для
якісного виконання, оскільки учні втрачають
концентрацію й, імовірно, тому вони можуть,
Окрім цього, якщо учні готують домашні ронаприклад, списувати:
боти несамостійно, то сприяти цьому (бу«Недомовленість учителів наприкінці семест
ти співучасниками) можуть також батьки: або
ру. Буває в один день в одному класі декілька
виконати частину за дитину, або зробити все за
Інші причини, контрольних робіт. Одна дитина може напинеї. Зокрема це стосується з якими учасники сати 3, наприклад, а інша першу видала — і все.
письмових завдань, влас- пов’язували вияви І далі погані оцінки не тому, що не знає, а прос
академічної то відключила свідомість, усе».
них виробів (на трудовонедоброчесності
му навчанні).
серед учнівства, Або це може бути і через великий обсяг завстосуються дань із предметів, які не є рівномірно розподіТакі практики учасники
організації
фокусгруп називали облені на тижні, тому в один із днів за кількістю
навчального
маном, і батьки подекуди
перевищуються можливості до їх виконання.
процесу та не
до цього залучені, за їхнім
залежать від У таких умовах, за словами учасників інтерв’ю,
оцінюванням:
учні можуть списувати або робити домашні ро«Не те, що покрива- учнів. Зокрема, це
боти вибірково, залежно від ставлення до предють — вони його [обман] перевантаженість
учнівства та мета. Подекуди їх виконують під час перерви
самі створюють, сти«неадекватні» або під час інших уроків, що вчителі не вважамулюють».
програми, на які не ють прийнятним.
вистачає часу.
Респонденти стверджували, що іноді вчителі моРеакція на академічну
жуть спричиняти порушення академічної донедоброчесність
брочесності. Наприклад, трапляється, що учнівство списує через них, коли важко отримати Під час обговорення методів боротьби з акадехорошу оцінку — якщо ті схильні до необ’єк- мічною недоброчесністю та способів її випередження більшою мірою учасники концент
тивного оцінювання:
«А ще є таке: от коли вчитель приходить і ка- рувалися на практиках списування. Зокрема,
же: на 12 знає Бог, на 10 знаю я, а ви більше учителі зазначали, що їм не важко розпізнати
ніж 8 не отримаєте».
списування, особливо якщо списана відповідь
містить помилку — тоді вона однакова в усьоУ таких випадках учні намагаються будь-яким го класу. Багато з учасників розповідали, що наспособом, зокрема, й нечесним, отримати хоча
магаються перевіряти роботи на самостійне їх
б умовну максимальну 8. Але також було зазнавиконання.
чено й про те, що учнівство може використовувати вияв необ’єктивності від учительства
до когось з однокласниць чи однокласників на Один із методів, що стосується рефератів, полягає в перевірці через програми антиплагіату.
свою користь.
Деякі вчителі попереджають учнів, що контроБуло зазначено про надмірну навантаженість люватимуть, чи не містить робота плагіат, через
учнівства, особливо наприкінці семестрів, як перевірку в пошукачу Google:
успіху, натомість не зважають (не цікавляться,
не приділяють часу) на знання своїх дітей і на
те, як їх було отримано. Інші можуть заходити
до школи, щоб безпосередньо в учителів дізнатися про причини проблем.
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«Я кажу, що прожену через Гугл
цей реферат. І все».
Боротися зі списуванням з інтернету на уроках, як учителі вважають, майже неможливо. Зокрема,
такі практики складно відслідкувати в тестових завданнях. Також
ускладнює ситуацію те, що вчителі не можуть відбирати телефони
в учнів. А те, що в школах є заборони на користування телефонами,
не працює.
На таких предметах, як, наприк
лад, англійська мова, вдається розпізнати списування у відкритих
відповідях, і в таких випадках вчителі додатково запитують за сумнівними пунктами — якщо не отримують задовільної відповіді, то
можуть поставити нижчий бал.

Зображення: freepik.com

На думку учасників, дотримання
академічної доброчесності залежить також і від реакції самих учителів: як вони до цього ставляться,
чи зважають на несамостійність
виконання завдання і чи встановлюють санкції.
«Це залежить від того, як ти покараєш за це. Якщо ти скажеш,
що це списано — за це нічого [ніякої оцінки] не буде, тоді це має
значення. А якщо ти просто кажеш: “Напиши — і я поставлю,
просто за зроблений реферат” —
то 99 відсотків, що це буде реферат з інтернету».

Розуміння системи
оцінювання та пояснення
завдань
Обговорення академічної недоб
рочесності серед учнів, зокрема її
виявів, часто зводилося до оцінок:

випрошування учнями вищих балів, домовленості з батьками, контроль класними керівниками успішності відмінників тощо.
З іншого боку, серед колег учителів поширені практики необ’єктивного оцінювання: «витягування» улюблених учнів і тих, за
кого попросили класні керівники
чи батьки, шаблонне оцінювання,
зокрема й через поведінку.
Проте за роз’ясненнями щодо критеріїв виставлених балів, зі слів
більшості викладачів, до них звертаються не часто. Це трапляється
переважно в тих випадках (зок
рема, і на батьківських зборах),
коли виникають проблеми й незадовільні оцінки — натомість про
хороші бали такі питання не ставлять.
Оцінювати усні відповіді для
викладачів може бути значно важче, ніж письмові. Перелік факторів, на які зважають учителі під
час визначення бала в таких випадках, доволі вичерпний: повнота
відповіді й грамотність, чи не використовують конспект, чи не підглядають у підручник, чи це власна
думка та власні слова, а не відтворення матеріалу з книжки.

Учителі
зізналися, що
впливати на
учнів старших
класів дуже
складно. У таких
випадках
учасники
вважають
найкращим для
себе слідкувати
за власною
поведінкою.
Зокрема це
стосується
відмови від
хабарів, а також
послідовності
в поведінці,
об’єктивності
під час
оцінювання та
принциповості.

Також у вчителів є інший варіант
оцінювання усних відповідей, якщо самостійно складно це зробити — звернутися до самого
класу:
«Тут дуже тонка межа, як можна визначити, повна відповідь
чи ні. Деякі вчителі запитують:
“Дітки, скільки ми йому поставимо балів?”».
березень–квітень 2021
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Створення блоків різнорівневих завдань для
письмових відповідей та попереднє визначення балів для кожного питання одна з учасниць назвала засобом убезпечення себе щодо
того, що стосується незрозумілості критеріїв
оцінювання.

сушила, випрасувала, і врешті-решт віддала
батькам розумну та виховану».

Інша мета такої системи — надати учнівству
можливість попередньо оцінити себе та вирахувати зароблений бал. Для отримання 12 може
бути передбачене творче завдання — це може
слугувати мотивацією для учнів. Хоча згодом
про творчі завдання згадали як про такі, що їх
важко оцінювати, хоча вони можуть сприяти
самоствердженню для школярів.

Тут згадували про незахищеність учителів від
подібних випадків і навіть про необхідність мати юриста в школі для вирішення конфліктних
ситуацій із батьками. За словами респондентів, деякі батьки «пресують» та «розмазують»
учителів за погані оцінки своїх дітей.

Один з учасників розповів, що вчителі можуть
неповністю й нечітко пояснювати завдання, наприклад, якщо необхідно написати твір, то не
проговорюють, що саме вони очікують від такої роботи, які обов’язкові частини мають бути.
У таких випадках учителям легше пояснювати,
чому виставлено негативну оцінку.
Проте часто самі учні використовують незрозумілість завдань як відмовку для того, щоб виправдати себе — про такі практики говорила
більшість учасників. Учні можуть обманювати,
що вони не чули подібного завдання, не записали або не зрозуміли, що від них очікували, зок
рема це стосується й записування домашнього
завдання.

Залученість батьків в освітній
процес
Досвід залученості батьків у навчальний процес різний у всіх учителів. Дехто скаржився,
що батьки часто сваряться з приводу незадовільної роботи вчителів, зокрема, через низькі
оцінки, звинувачують їх у поганих знаннях учнів, вважають школу «пральною машинкою»,
яка вчить дітей, у той час як самі не докладають для цього зусиль:
«А вдома її [дитину] не виховують. Тому що
батьки вважають, що школа — це пральна
машинка, закинув дитину, вона її випрала, ви32 Завуч

березень–квітень 2021

«Вони не вникають в проблему, а зразу приходять зі звинуваченнями. І не розуміють, що дитина щось повинна робити вдома».

Ті, хто говорив про подібну поведінку, вважають не зовсім задовільним те, що батьки мають
можливість поспілкуватися з усіма вчителями
щодо успішності учнів, і деякі з них самостверджуються через конфліктування:
«Школа зараз — це той майданчик ... куди
можна прийти і самоствердитися. Висунути
претензії. Ти не підеш до керівництва, не стукнеш кулаком, не скажеш: а чого це ви раптом
меншу зарплатню видали? А в школі зараз відкрита можливість прийти...».
«І неважливо, чи хочеш ти [коли приходить,
наприклад, мати розпитувати вчителя], вибачте, до туалету, їсти і ... все. Вона просто
вважає, що може прийти, як Гриневич казала:
“Ви можете поспілкуватися з кожним учителем і стільки, скільки вам треба”. Ні, я не можу спілуватися, скільки треба. У мене поурочна оплата».
Тож, на думку вчителів, професія вчителя зараз не поважається, і, зокрема, для захисту від
батьків у школі мали б працювати юристи.
Під час обговорення батьків як таких, що несправедливо звинувачують школу та вчителів,
учасники зазначили про знецінення ними окремих предметів, зокрема, тих, які не будуть
на ЗНО:
«ЗНО здається — значить, цей предмет ми
вчимо».
«І, наприклад, мені казали: чому ви не поставите... Наприклад, учитель, теж в нашому ліцеї
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працює [батько дитини], говорить, що чого
ви не поставите вищу оцінку моїй дитині, адже це не найважливіший предмет?».
Такі втручання вчителі називали деструктивними. Також говорили й про позитивний досвід:
коли батьки й з’являються в школі, то не з претензією, а для того, аби дізнатися про успішність дитини, проблеми чи відставання з окремого предмета, як можна покращити ситуацію:
«... батьки приходять до школи і розмовляють з учителями, у чому проблема. А якщо
батькам ніколи, то діти вже самі... От як
сказали, самі по собі».

Під час обговорення навантаженості учнів
також були думки про непотрібність ЗНО
для тих, хто «все життя працюватиме
руками» й обере робочі професії. Серед причин
перевантаженості, окрім надмірного обсягу
предметів та завдань, зі слів викладачів, — це
велика кількість учнів у класах та незручно
організовані уроки (натомість говорили про
кращу систему, якби були пари).

У середніх класах, наприклад, батьків залучають до освітнього процесу для контролю домашніх завдань: створюють для цього групи
в соцмережах (названий був Вайбер). Також
під час обговорення залученості батьків до
навчального процесу вчителі розповіли кілька
прикладів із подарунками від них.

Зображення: freepik.com

Учителю фізкультури в такий спосіб «віддячили» пляшкою коньяку за те, що завдяки його мотивації учень почав ходити на заняття
з фізкультури (презент був прийнятий). Інший
респондент розповідав, що батьки схильні дарувати вчителям коробки цукерок або шампанське, якщо ті неприхильно ставляться до
дитини:
«Батьки думають так: вона так в’їлася на
мою дитину, віднесу ту коробку цукерок чи
шампанського, нехай уже відчепиться».
Інші зазначали й про недоречність таких подарунків:
«Мені цього [цукерки, які приносять батьки]
не потрібно... Відкриваємо й пригощаємо всіх.
А віддати — негарно. Ось тут одразу відкриваємо, у присутності батьків».

Завантаженість і релевантність
інформаційного наповнення уроків
В усіх групах учасники зазначали про надмірну завантаженість учнів, зокрема і як про

Через неузгодженість між учителями щодо
навантаження учням періодично доводиться
витрачати дуже багато часу на домашні
завдання в один день, також це виявляється
і наприкінці семестрів, коли поспіль необхідно
писати кілька контрольних робіт із різних
предметів.
березень–квітень 2021
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причину виявів академічної недоброчес
ності. Хоча вчителі й висловлювали своє незадоволення великою кількістю предметів
і завдань, вони зазначили, що попри це все
одно мають виконувати програму й нічого
із цим вдіяти не можуть. Реакцією учнів на
великий обсяг предметів для вивчення може бути прогулювання деяких із них, списування — якщо в один день задали багато
домашніх завдань із різних предметів, а вони не встигли їх виконати або не вистачило
сил.
Про інформаційне наповнення уроків переважно говорили нейтрально. Проте було зауваження щодо того, що програма подекуди
непослідовна — відносно тем у межах одного
предмета між роками. Також, на думку одного
з учителів, зміст предмета «Історія України»
покращився після Революції гідності.
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На думку учасників, усі описані проблеми
навчального процесу можуть спричиняти академічну недоброчесність. Найбільш
критичне ставлення — до великої кількості
предметів і завдань.

Профорієнтація в школах
Серед активностей, що проходять у рамках
профорієнтації для учнівства, названо тестування та консультування з психологом,
соціальним педагогом, відвідування професійних ярмарків (поза школою), а також
зустрічі з випускниками та представниками (згадані були окремо) університетів
у школі, відвідування навчально-виховних
комплексів, університетів (були згадані
Київський національний університет культури і мистецтв, Київський політехнічний
інститут).
Декілька вчителів повідомили про те, що
в їхніх школах немає профорієнтації, адміністрація цій темі не приділяє уваги. Серед
тих, хто згадував про тестування з психологом і соціальним педагогом, декілька оха-
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Батьки й учні, зі слів учителів,
рідко консультуються
з учителями щодо майбутньої
спеціальності та вступу, хоча
це могло би їм допомогти
з вибором. Також учасники
дискусій зазначали, що батьки
й діти часто не впевнені (не
знають), що їм краще обирати,
зокрема, батьки мало що
знають про університети, а учні
в 11-му класі ще не готові до
рішень про майбутню професію,
спеціальність та вступ до ЗВО,
тому профорієнтація мала
б починатися значно раніше,
ніж у випускному класі. Проте
були учасники, у яких батьки
й діти самостійні, за їхніми
словами, та не потребують
допомоги. Викладачі
іноді дають поради щодо
університетів.
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рактеризували їх як неефективні. Натомість, як зазначив один
із викладачів, краще запрошувати представників університетів —
«конкретних людей», які можуть
розповісти про навчальний заклад
і спеціальності, також говорили
про необхідність безпосереднього
знайомства з людьми різних професій і укладення домовленостей
про співпрацю із закладами вищої
освіти.
Примітно, що учасники говорили більшою мірою про батьків
та їхню участь у виборі майбутнього місця навчання дитини, зокрема й професії, ніж про самих
учнів. Учні у випускних класах
не завжди готові з визначенням
професійного напряму, тому профорієнтація необхідна для них
раніше.
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Окрім того, до професійної орієн
тації учасники зараховували і
вступ до університету — тому згадували про зустрічі з представниками ЗВО та відвідування навчальних закладів як профорієнтацію,
зокрема, акцентували на цьому
увагу як на важливих заходах.
Висновки
● Учителі мало знайомі з поняттям академічної доброчесності,
у школах його не обговорюють.
Учителі пов’язували академічну доброчесність більшою мірою
з вищою освітою, ніж зі середньою, також не зовсім розрізняли
вияви академічної недоброчеснос
ті від недобросовісної поведінки.
● Серед форм академічної недоб
рочесності учнівства найчастіше вчителі називали списування й обман.

● Серед форм академічної недоб
рочесності вчительства учасники
обговорення найчастіше називали
необ’єктивне оцінювання.
● Причинами академічної недоброчесності частіше називали
вплив і вимогливість батьків, поведінку вчителів, а також перевантажені програми.
● Учасники називали поведінку
батьків як причину академічної
недоброчесності учнів у таких випадках: під час виконання домашніх завдань замість дитини, вимагання високих оцінок, а не знань,
знецінення окремих шкільних дисциплін. Також батьки можуть давати хабарі в школі, проте це явище
непоширене.
● Боротися з академічною недоб
рочесністю або випереджати її
появу в старших класах вчителі часто вважають неефективним,
проте намагаються використовувати різні методи для перевірки на
списування й плагіат.

На жаль, не всі
учні випускних
класів можуть
повністю оцінити
свої бажання
та ринок праці
в тому стані, у
якому він перебуває
на сьогодні. Це
значно ускладнює
вибір майбутньої
професії. Тож
профорієнтацію
в школі варто було
б починати раніше.

● Серед основних проблем навчального процесу вчителі називали надмірне навантаження на
учнівство та некомфортні умови
своєї праці (незахищеність від вимогливих і сварливих батьків, низька заробітна плата).
● Профорієнтацію вчителі більшою мірою розуміють як вибір
ЗВО; не в усіх школах, де працюють учасники, відбуваються заходи з профорієнтації, зокрема
тестування з психологами чи соціальними педагогами. На думку учасників, більша відповідальність за профорієнтацію лежить на
батьках, ніж на вчителях.
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У рамках Проєкту формування академічної доброчесності в школі
(SAISS) у листопаді 2018 року аналітичний центр CEDOS організував
сфокусовані групові інтерв’ю для
виявлення особливостей освітнього
процесу, які впливають на стан академічної доброчесності в закладах середньої освіти України. Учасницями
й учасниками були вчителі та батьки
учнів 9—11-х класів загальноосвітніх шкіл. Усього було проведено 6 інтерв’ю, по 3 з кожною групою. Групи
з батьків складалися з 8—9 учасників
та учасниць.

Звіт за результатами
фокусгрупових інтерв’ю
з батьками школярів
Звісно, батьки учнів та учениць переважно доволі активно включені в освітній процес.
Вони цікавляться успіхами
своїх дітей, звертаються до
вчителів за порадою. А іноді,
самі того не розуміючи, толерують академічну недоброчесніть. Аби краще зрозуміти
погляд батьків на проблему
академічної недоброчесності,
пропонуємо ознайомитися зі
звітом від 09.04.2019.
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У кожній групі була квота на членів та членкинь батьківського комітету — до 4 людей (не більше половини
групи). Усього в фокусгрупах із батьками взяли участь 27 людей, з яких 21
жінка і 6 чоловіків. Кожне з інтерв’ю
тривало близько двох годин і записувалося на диктофон, про що було повідомлено всіх учасників та учасниць.
Відеозапис не вівся, зважаючи на можливу сенситивність окремих аспектів теми фокусгруп для батьків. Мова
спілкування — українська та російська, обирали учасниці й учасники.

https://cutt.ly/Ex00jgE
Інтерв’ю батьків і вчителів щодо
академічної доброчесності в школі

Зображення: freepik.com

Академічна
доброчесність
у школі

Критерії відбору учасників для груп
із батьками були такі: мають дитину
(дітей), яка навчається в 9—11-х класах, цікавляться освітнім процесом
своєї дитини, зокрема, знають, як вона вчиться («відмінно», «добре», «погано»), та ознайомлюються з оцінками, знайомі з класним керівником.
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Результати. Розуміння
академічної доброчесності
Для ознайомлення респондентів із поняттям
академічної доброчесності та уникнення різного тлумачення цього поняття на початку
розмови було виділено час для ознайомлення
з інформаційними картками. На цих інформаційних картках була стаття 42 Закону України «Про освіту», у якій ідеться про академічну доброчесність.
Більшість батьків не чула раніше терміна
«академічна доброчесність», хоча знала про її
окремі вияви, наприклад, про плагіат чи списування.
Більшість учасників наголошувала на тому,
що, на їхню думку, говорити про академічну доброчесність чи недоброчесність щодо
шкільного навчання чи школярів не є доречним — це явище і більшість його вия
вів пов’язані з навчанням у закладах вищої
освіти або зі здобуттям наукових ступенів:
«Я, наприклад, коли почула, то мені здалося, що це більше стосується ЗВО. Академічна так...».
«... дотримання норм законодавства про авторські права. Щоб дотримати закону про
авторські права, треба знати цей закон про
авторське право... Він дуже, дуже заплу
таний».
Усі батьки також зазначили, що не чули в школах від учителів або адміністрації такого терміна або обговорення явища академічної
доброчесності. Натомість, у школах обговорюють окремі вияви, переважно списування
та плагіат:
«... учитель навіть говорить: не переписуйте повністю, якісь свої формулювання додавайте, можете взяти за основу, але своє до
дайте».

Блоки питань,
які обговорювали
на фокусгрупах:

академічна недоброчесність —
обговорювали обізнаність
учасників щодо поняття
та їхнє ставлення до явища,
спостереження щодо виявів
академічної недоброчесності
серед учнівства та їх причини;

проблеми навчального процесу —
обговорювали проблеми
навчального процесу, які, на
думку учасників, є та можуть
впливати на академічну
доброчесність, зокрема, система
оцінювання, рівень пояснення
завдань, завантаженість
учнівства; релевантність
інформаційного наповнення
уроків; рівень включеності
батьків у навчальний процес;

вибір професії учнівством —
обговорювали наявність
профорієнтації в школах, де
навчаються діти учасників,
бачення ідеальної профорієнтації,
роль батьків і школи
в профорієнтації.
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Деякі з батьків згадували, що особливо ак
туальними та поширеними стають слова вчителів про академічну доброчесність перед складанням учнями ДПА.

Форми академічної недоброчесноті
Як уже згадувалось, під час обговорення форм
академічної недоброчесності серед учнів бать
ки переважно говорили про дві: списування та
обман.
Під списуванням більшість батьків мала на
увазі як списування з інтернету, так і списування в інших учнів. За словами окремих
батьків, деякі діти монетизують цю форму
академічної недоброчесності — установлюють певний тариф за списування в них домашніх завдань.
«А моя донька, щоб не діставали, вибачте,
з тими списуваннями, таксу встановила. Тобто кого влаштовує, грубо кажучи, — 5 гривень... Вела цілі списки. Коли до неї вдруге чи
втретє звертались ті, які в чорному списку,
вона казала: коли ти зі мною розрахуєшся, я
тобі дам списати. І так потроху розраховувались. І хтось почав сам робити, тому що, ну,
немає грошей. А хтось розрахувався і його це
влаштовує...».
Водночас у такій ситуації вчителі й батьки не
були проти такої практики:
«Модератор. А як ви ставитесь до такої ініціативи?
Респондент. Одразу якось негативно були налаштовані. Але потім ми поговорили з чоловіком, і він каже: чому ні? Вона не змушує цих дітей платити, це як нюанс: хочеш, будь ласка.
Як виконана робота. Уже дійшло до класного
керівника, цю тему обговорювали в групі у Вайбері та сказали: чому ні?».
Під обманом учасники мали на увазі як той,
що стосується більшою мірою академічної
недоброчесності, наприклад, прочитання скороченої версії твору з української літератури
38 Завуч
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або виконання домашнього завдання за допомогою сайтів чи книжок «Готові домашні завдання», так і більш загальні вияви: уникнення
виставлення оцінок у щоденник або прогулювання уроків.
Такі відповіді можуть свідчити про те, що батьки не завжди коректно розуміють поняття
академічної доброчесності, і вони більш
схильні думати загалом про недоброчесну поведінку.
Натомість більш активно обговорювалась академічна недоброчесність учителів. На думку
деяких батьків, насамперед це явище в школі
стосується саме вчителів, а не учнів:
«Чому ви одразу на дітей. Я вважаю, що академічної доброчесності насамперед мають
дотримувати вчителі».
Найбільш поширені вияви академічної недоб
рочесності серед учителів, на думку учасників, — це необ’єктивне оцінювання та платні
додаткові заняття. Саме ці дві форми недоброчесності згадувала більшість учасників на всіх
трьох фокусгрупах.
Водночас необ’єктивне оцінювання може мати різні причини: від фінансових — коли нижчі оцінки ставляться тим учням, чиї батьки не
сплачують коштів до фонду класу чи школи, до
особистих — коли вчительці не подобається
конкретний учень чи учениця, і через це вони
отримують нижчі бали.
Також, за словами батьків, необ’єктивне оцінювання може бути пов’язане з бажанням вчителів залучити учнів до платних додаткових
занять. З такою метою вчителі можуть не до
кінця пояснювати теми, які мають бути розглянуті під час уроку.
«Особливо вчителі англійської та математики, це основні люди, які займаються репетиторством... Вони більш зацікавлені кинути
трохи інформації дітям, але щоб потім ці діти ходили до них, і мами з татами субсидіювали».
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Батьки жодного разу не назвали репетиторст
во хабарництвом, проте розуміли, що це дійсно є академічною недоброчесністю:
«Це [репетиторство від шкільних учителів
зі своїми учнями] зловживання службовими
обов’язками, службова недбалість і шахрайство».

Причини академічної
недоброчесності
Насамперед після запитання про причини учнівської академічної недоброчесності батьки
згадували лінь дітей. Щоправда, після довших
роздумів, під час обговорення згадували й інші, більш поширені причини.

Зображення: freepik.com

Найчастіше батьки говорили про надмірне навантаження на учнів. Таке навантаження опитані переважно пов’язували з об’ємними навчальними програмами. Щоправда, декілька
батьків зазначали, що, окрім шкільного життя,
їхні діти також мають позашкільне навчання:
гуртки, секції та додаткові заняття. Тому саме через нестачу часу на якісне та самостійне
виконання всіх домашніх завдань учні змушені звертатися до інтернету або до своїх однокласників за готовими рішеннями.
За словами батьків, також важливим фактором
є зацікавленість у предметі, зокрема й із боку вчителів, а не лише учнів. Якщо вчителі зацікавлені у власному предметі, то й подання інформації
буде значно кращим. Такі вчителі можуть зацікавити ще й учнів у предметі та знаннях із нього,
а отже, виконання завдань буде сумлінним.
«Ми зараз дивимося, куди ми вступатимемо
після школи та вибрали курси, хочемо піти на
курси з наступного місяця. І там орієнтовно
декілька предметів, які нас цікавлять. Більше
нас не цікавить нічого».

Про інтерес учнів говорили
в більш практичному сенсі:
вони схильні дотримувати
засад академічної
доброчесності з тих предметів,
які знадобляться їм для
вступу до ЗВО. Декілька
батьків говорили про те, що
вони разом зі своїми дітьми
визначили такий перелік
предметів, а решта для них
не є пріоритетним, а отже,
якщо учні й списують завдання
з інших предметів, то
батьки не вважають, що це
є проблемою.

Тож виходить, що з боку батьків є певне ситуа
тивне виправдання академічної недоброчесності дітей і навіть схвалення в окремих випадках.
березень–квітень 2021
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Тема боротьби
з академічною
недоброчесністю
не була однією
з актуальних
для батьків.
Більшість
учасників
дискусії, як уже
зазначалося, не
є противниками
списування
чи компіляції
інформації
з декількох
джерел. Вони
не вдавались би
до покарання
власних
дітей, а деякі
вважають
такі форми
недоброчесності
виявами
гнучкості та
раціональності
учнів.
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наприклад, не несуть жодної відповідальності.

«Відповідальна дитина пише,
учить, вона бачить, що хтось...
списав і йому за це взагалі нічого,
Більшість учасників зазначила, і все класно, і все легко».
що для них показником навчального рівня дітей є оцінки, і лише Також учасники обговорення пояс
декілька респондентів назвали рі- нювали порушення академічної
вень засвоєння матеріалу або за- доброчесності поведінкою вчитецікавленість учнів у навчанні зага- лів. Зокрема, усього кілька згадулом. Така орієнтованість батьків на вань було про брак вимогливості
оцінки може призводити до акаде- або більшого контролю вчителів.
мічної недоброчесності учнів, якщо в сім’ї від них очікують лише Одне згадування — про необ’єквисокі бали.
тивне оцінювання вчителів, що
«Батьки теж починають порів- демотивує учнів і, отже, призвонювати: ну, я теж не хочу бути дить до академічної недоброчесгіршою, моя дитина — це моє об- ності. Лише один із респондентів
личчя... Давай працюй».
зазначив, що академічній недоброчесності сприяє саме низький
Подекуди таке ставлення батьків рівень знань (або «незнання») учможе призводити не тільки до не- нівства.
сумлінного навчання, а й страху
або навіть небезпечної поведінки.
Реакція на академічну
«Скажімо так, трохи батьки занедоброчесність
багато вимагають від дітей. Тому
діти бояться, що їх сваритимуть. Під час обговорення способів боІ тому в них є лише 2 варіанти: або ротьби з учнівською академічдобре навчатись, або списувати». ною недоброчесністю та способів
її випередження батьки згадува«Одна подруга моєї доньки хотіла ли необхідність сучасного цікавовзагалі через погану оцінку життя го подання матеріалу та мотивації
самогубством закінчити. Ми те- від батьків.
лефонували на гарячу лінію, питали, що нам робити... Іншу взагалі Також згадали і про те, що потрібно
боротись з академічною недобромати побила добре...».
чесністю вчителів: тут важливими
Декілька разів респонденти згаду- є курси академічної доброчесності
вали про те, що учні є орієнтовани- для педагогічного колективу та
ми на колектив, і це є однією з при- контроль їхньої роботи, на думку
чин академічної недоброчесності. декількох респондентів.
Діти беруть приклад зі своїх друзів та однокласників або втрача- «Респондент 1. Він, коли ще писають мотивацію до сумлінного нав- тиме ці шпаргалки, то скаже, що
чання, якщо інші за списування, мама, я пишу шпаргалки.
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Часто батьки також говорили про
те, що причиною недоброчесності
учнів можуть бути завищені очікування до них як учителів, так
і батьків.
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Респондент 2. Я ще й допоможу.
Респондент 3. І я допоможу».
«Респондент 1. Дитині я скажу ... якщо тебе цей предмет не цікавить, то списуй далі.
Респондент 2. Я скажу: молодець, що знайшов вихід із ситуації».
«Він якісь зусилля доклав, якщо цей предмет
не важливий для нього, і він йому не йде, уже
щось відклалось, він якось поворушився, зробив».

Рівень включеності батьків
в освітній процес
Щоправда, про допомогу учням зазначили
лише декілька батьків. Більшість говорила
про те, що в них немає можливості повноцінно перевіряти рівень розуміння дітьми предметів, окрім цього, вони прагнуть навчити
дітей самостійності.
Часто звучала думка учасників обговорення
про те, що вони приблизно розуміють рівень
успішності своєї дитини, тому не йтимуть до
вчителів, якщо діти отримали невисоку, але
відповідну до рівня успішності оцінку. Натомість, на їхню думку, вони знайдуть репетитора для отримання кращого рівня знань,
а не лише для покращення оцінок.
«А якщо звернутися [до вчителя], то він потім просто завищуватиме оцінки».
Учасники фокусгрупи також говорили про
те, що вони знають випадки, коли батьки мають певні домовленості з учителями щодо
оцінок своїх дітей. За їхніми словами, батьки
можуть давати гроші вчителям, щоб їхні діти
отримували вищі оцінки.

Під час обговорення
питання включеності
батьків в освітній процес
учасники згадували такі
можливі варіанти власної
включеності:

●● допомога в поясненні навчального матеріалу;

●● допомога у виконанні домашнього завдання;

●● з’ясування з учителем
причин недостатньо високої оцінки;

●● домовленість з учителями щодо покращення оцінок,

●● пошук репетитора для
дитини.

Одна з учасниць розповіла, що така ситуація
може відбуватись і з подання класного керівника, особливо якщо йдеться про учнів, які
можуть претендувати на атестат з відзнакою — на медаль.
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«У нас навіть класний керівник так говорить,
мама, у вас медалістка, ви повинні підійти до
тієї чи тієї вчительки. Тому що вона не тягне
на ту оцінку, треба щось робити. Мамо, щось
робіть».

же: у тебе з усіх тем 6, ну куди так. І занижує
оцінку».
Також часто згадувалось особливе ставлення
до «медалістів». Усі вчителі знають, хто з учнів претендує на отримання відзнаки, а тому, за
словами учасників обговорень, не ставлять цим
Щоправда, більшість учасників не говорила учням нижчих оцінок, навіть якщо вони на них
про свою активну участь у навчальному про- заслуговують.
цесі дітей. Окрім цього, оскільки у фокусгрупах брали участь батьки учнів старшої школи, На думку батьків, учителі також схильні стасамі учні в цих класах можуть бути проти залу- вити оцінки не лише за знання. Більшість
ченості батьків до навчального процесу:
батьків відзначала, що вчителі можуть стави«... дитина зараз після 9-го [класу], 10-й зовти оцінки за поведінку або враховувати цей
сім новий клас. Вона зараз категорично проти
фактор під час виставлення оцінки за урок
того, щоб я йшов знайомитись з учителями:
наприклад.
“Я сама вже вирішу”».
Також учасники згадували, що на оцінку може впливати неналежне оформлення роботи.
Були наведені такі приклади зниження оцінУсі учасники обговорень наголошували на то- ки: виконання роботи на окремому листі, а
му, що вони не знають критеріїв оцінювання уч- не в робочому зошиті або виконання домашнів або що критерії оцінювання не є прозори- нього завдання безпосередньо перед уроком:
ми. Водночас деякі батьки мали досвід відмови «Нам одного разу занизили оцінку, єдина 9 бувчителя від пояснення критеріїв оцінювання або ла, і я уточнила... чому 9. Тому що він на велипричини тієї чи тієї оцінки учня.
кій перерві робить домашку. А в нього всі після
«Я не повинна пояснювати тобі, за що я пос цього списують, і вона [вчителька] це бачить,
тавила оцінку — це вона [вчителька] сину го- знає і занижує оцінку».
ворила».

Розуміння системи
оцінювання

Це може бути однією з причин того, що батьки
на фокусгрупах робили акцент на необ’єктивному оцінюванні учнів учителями. Учасники
зазначали, що непрозорість критеріїв часто
виявляється в необ’єктивному оцінюванні відмінників і двієчників або в оцінюванні «улюблених» і «неулюблених» учнів.

Більшість батьків наголошувала на тому, що
такий принцип оцінювання — не за знання —
є досить поширеним.
Окремою темою в питанні оцінювання для
батьків була сама система оцінок. По-перше,
ішлося про те, що вчителі, за словами батьків,
не дотримують 12-бальної системи оцінювання: деякі рідко ставлять 12 балів, інші можуть
давати завдання, у якому максимальний бал,
який можна отримати, буде менше ніж 12 (наприклад, 10).
«А ще є вчителі, які 12 не ставлять. Кажуть,
що на 12 я і сама не знаю».

За словами батьків, відмінники часто можуть
отримати несправедливо високий бал за роботу
з помилками. Натомість учні, які мають гірші
академічні результати, навряд чи отримають
від учителів навіть заслужений високий бал за
добре виконане завдання.
«Або буває навпаки, коли дитина посередньо
вчиться, а якусь тему вона зрозуміла та на- «Буває, що вони говорять: сьогодні в нас макписала на 12. Учитель погортав журнал і ка- симальна оцінка — 10».
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По-друге, частина батьків висловлювалась негативно щодо 12-бальної системи оцінюван
ня як такої. На їхню думку, 5-бальна шкала
була більш об’єктивною та зрозумілою, натомість 12-бальна дає більше простору для
необ’єктивного оцінювання вчителів і є незро
зумілою для батьків.
«Хотів сказати про те, що 12-бальна система оцінювання закладає питання суб’єктивності. Ти спробуй оцінити, 8 — це погано чи добре».
«... дивіться, у нас 12-бальна система оцінювання, за 1 помилку одразу ставлять,
наприклад, не 5 з мінусом, якщо помилка не
груба, а одразу 9. Це взагалі прикро. За 1 помилку тобі одразу настільки балів знижують оціннку».
Загалом найбільше серед проблем освітнього
процесу батьки наголошували саме на тих, які
пов’язані з учителями.
«І має місце те, що коли хтось погано навчає
ться чи щось зробив погано, то вона висміює
цю дитину, наприклад, у колективі. От Яна
піднімись, у тебе 2 з такого предмета, там
ти нагрубила, там твоя мама приходила до
школи і обурювалась».
Водночас батьки майже не обговорювали рівня пояснення завдань чи актуальності наповнення навчальної програми. Декілька учасників згадали про те, що знання, отримані за
програмою, «нікому не потрібні», та що прог
рама є занадто розтягнутою — «на 12 років».

Проблеми освітнього
процесу, на яких
наголошували батьки:
●● необ’єктивне оцінювання учнів;

●● застарілі методи навчання;

●● невміння зацікавити
учнів;

●● психологічний тиск на
учнів;

●● незацікавленість учителів у навчальних успіхах
та високих знаннях учнів.

Зображення: freepik.com

Отже, батьки переважно пов’язують проблеми або питання, які виникають під час навчального процесу, з учителями та з їхніми методами навчання.
Окремо батьки обговорили тему матеріальної
винагороди вчителям. Одна з учасниць розповіла, що класний керівник її дитини повідомив
про необхідність купити подарунки іншим
учителям, аби ті оцінювали учнів об’єктивно:
«А є ще необ’єктивне оцінювання — ось нас
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попередив класний керівник, що двом учителям, щоб не було необ’єктивного оцінювання
в 9-му класі: одній золотий ланцюжок треба
купити, а іншій — уже що скаже».
В одній зі шкіл також відбувається «мотивування» вчителів за допомогою грошової винагороди, яка йде від батьківського комітету
школи:
«Ми на місяць сплачуємо близько 350 тисяч.
Звісно, що на ці гроші вона [директорка] їх
[учителів] і мотивує [дотримувати принципів педагогічності й академічної доброчес
ності]».

Професійна орієнтація
На запитання про те, як наразі в школах їхніх
дітей відбувається профорієнтація, батьки назвали різні види.

●● наявність профільних
класів;

●● зустрічі з представниками закладів вищої освіти;

●● тестування в шкільного психолога.

Загалом такі відповіді можуть свідчити про
те, що батьки не завжди розуміють, що саме
є профорієнтацією, адже наявність профільних класів чи зустрічі з представниками ЗВО
почасти не можна зарахувати до заходів проф
орієнтації.
Щоправда, багато батьків також зазначали, що в їхній школі не відбувається ніяких
профорієнтаційних заходів для учнів.
Водночас більшість учасників обговорень погодилась, що профорієнтація є більшою мірою
відповідальністю батьків, ніж школи, і саме
батьки мають взяти на себе основну роль у допомозі дитині з вибором майбутньої професії.
Окрім того, батьки зазначали, що вчителі не
зацікавлені в проведенні профорієнтаційних
заходів і в тому, чим займатимуться окремі учні після школи.

44 Завуч

березень–квітень 2021
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Різновиди
профорієнтації в
школі, за словами
батьків:

Одна з учасниць, наприклад, згадала про те,
що мати однокласника її дитини, яка працює
стоматологом, під час виховної години в класі
розповідала про свою професію.

Зображення: freepik.com
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«Респондент 1. Їм [учителям] усе Висновки
одно [куди дитина піде після закін- ● Батьки не до кінця розуміли
чення школи].
явище академічної недоброчеснос
Респондент 2. Абсолютно наплю- ті та який зв’язок воно має з наввати.
чанням дітей у школах. Більшість
Респондент 3. Це правда».
пов’язувала це явище в середній
освіті саме з учителям радше, ніж
Батьки також запропонували де- з учнями.
кілька варіантів того, як має відбу- ● Серед форм академічної недоб
ватись профорієнтація:
рочесності учнів найчастіше бать
● Можливості для учнів спро- ки називали списування й обман.
бувати себе в різних професі- ● Серед форм академічної недоб
ях. На думку багатьох учасни- рочесності вчителів батьки найків, така практика допомогла частіше згадували необ’єктивне
б учням зрозуміти, що саме тре- оцінювання, на другому місці —
ба робити у тій чи тій профе- обман, пов’язаний із бажанням
сії та чи подобається це їм. Що- учителів залучити учнів до додатправда, як саме організувати такі кових платних уроків.
можливості, батьки не зазнача● Найчастіше причиною акадели. Один з учасників припустив,
мічної недоброчесності учнів нащо оскільки школа, найімовірзивали велике шкільне та поза
ніше, не має змоги організувати
шкільне навантаження. Найменше
такі активності, це «буде схоже
говорили про низький рівень знан
на бізнес».
ня учнів як про причину недобро● Презентації від батьків про
чесності.
різні професії. Більшість бать● Батьки не вважали академічну
ків підтримала ідею запровадження в школах практики, недоброчесність своїх дітей абсоколи батьки учнів мають можли- лютно негативним явищем і пояс
вість розповісти про свої профе- нювали це тим, що така поведінка
сії та роботи. Щоправда, в однієї може бути раціональною та готує
з учасниць виникло певне засте- дітей до дорослого життя.
реження щодо можливого дис- ● Основні проблеми навчального
комфорту та подальшого булін- процесу батьки схильні пов’язувагу дітей, у яких батьки не мають ти з учителями: необ’єктивне оцідостатньо престижних чи високо- нювання, виділення окремих учнів,
незрозумілі критерії оцінювання
оплачуваних професій.
● Тестування щодо професій від й оцінювання не лише за знання.
психолога. Хоча батьки під час об- ● Профорієнтація для батьків має
говорення приділили більше ча- вигляд радше вибору ЗВО, ніж спесу й уваги проблемам навчального ціальності чи професії. Щоправпроцесу, урешті, багато хто з них да, на думку більшості учасників,
дійшли висновку, що найбільш ак- більшу роль у допомозі з проф
туальною темою в обговоренні бу- орієнтацією мають відігравати
батьки, а не школа.
ла профорієнтація.

«Профорієнта
ція — це те,
що можна
запровадити
найближчим
часом, це буде
відчутно. Усі
батьки зможуть
це оцінити. Тому
щодо списування
й обману
і вчителів, і дітей
треба вчити».
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Успішне функціонування
закладу освіти
Засідання педагогічної ради
Тема засідання
Академічна доброчесність
як принцип успішного функціонування закладу освіти.

Мета
Визначення рівня поточної
культури академічної доброчесності в закладі та способів її підсилення.

Форма проведення

Очікувані результати
● Учасники можуть пояснити важливість розбудови культури академічної доброчесності в навчальному закладі;
● учасники характеризують поточний стан рівня дотримання академічної доброчесності на основі даних опитувань
спільноти навчального закладу;
● визначено можливості для розвитку закладу освіти в позиції доброчесності та напрями подальшої роботи;
● розроблено ефективні стратегії для підсилення культури
академічної доброчесності;
● учасники знають, як застосовувати наявні інструменти
запровадження академічної доброчесності в навчальний
контент та освітній процес.

Ключові ідеї

Коучинг-сесія.

Ресурси та обладнання
● Папір, ручки, фліпчарт;
● ПК, проєктор засоби демонстрування;
● роздаткові матеріали;
● анкета оцінювання
коучинг-сесії

Час
120 хвилин.

● Академічна доброчесність — невід’ємний складник забезпечення якості освіти.
● Фундаментальні цінності академічної доброчесності: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, мужність.
● Вплив культури спільноти на дії окремих учнів.
● Деякі способи підсилення культури академічної доброчесності: запровадження етичних стандартів, дизайн програм
та оцінювань, орієнтація на навчання та докладання зусиль
радше, ніж на оцінки.
● Академічна доброчесність має бути інтегрована в процес
навчання.
● Управлінські рішення закладу освіти мають базуватися на
результатах моніторингу та бути адаптованими до потреб
закладу.

Ключові терміни
● Доброчесність;
● академічна доброчесність;
● необ’єктивне оцінювання;
● самоплагіат;

● фабрикація;
● фальсифікація;
● списування;
● обман;

● хабарництво;
● академічний плагіат.

Дата________ ПІБ______________ Час та місце проведення _ ______________

Методична робота

Ще одним виміром академічної доброчесності
є її вплив на функціонування закладу освіти.
Адже вона є однією з основних складників
фундаменту, на якому будується ефективна
й грамотна освітня робота. Пропонуємо до
вашої уваги педагогічну раду, присвячену
поняттю академічної доброчесності.

Алгоритм підготовки та
проведення педради
Процес підготовки та проведення педагогічної
ради складається із чотирьох етапів.
Етап І: планування
Функції керівника закладу освіти:
● видача наказу про проведення педагогічної
ради (додаток 1 на с. 56);
● призначення відповідальних.
Функції творчої групи:
● визначення мети педагогічної ради;
● постановка завдань педагогічної ради (визначення рівня стану певного напряму діяльності,
виявлення типових труднощів, розробка системи заходів з удосконалення, вирішення проблем);
● розробка програми педагогічної ради;
● теоретичне обґрунтування теми педради;
● визначення проблемного поля педагогічної
ради (питання для обговорення на засіданні вивішуються для ознайомлення за 1—2 місяці до
проведення педради);
● розробка (підбір) анкет, тестів, діагностик
(додаток 4 на с. 70—73);
● інформування педагогічного колективу.
Етап ІІ: підготовка
Функції педагогічного колективу:
● ознайомлення з тематичною проблемою;
● участь у діагностичних процедурах.
Функції творчої групи:
● проведення діагностичних процедур;
● підготовка теоретичних і статистичних даних для педагогічної ради (додаток 3 на с. 58—
69, додаток 5 на с. 74).

●● Підготовлено редакцією

Етап ІІІ: проведення
Функції керівника закладу освіти:
● визначення порядку денного засідання ради;
● затвердження результатів засідання.
Функції творчої групи:
● розкриття питань, визначених темою;
● подання результатів діагностики;
● визначення перспектив розвитку в темі.
Функції педагогічного колективу:
● активна участь в обговоренні питань;
● рефлексія.
Етап IV: післядія
Функції керівника закладу освіти:
● затвердження протоколу засідання;
● затвердження програми розвитку відповідно
до визначеної теми;
● видача наказу з реалізації програми.
Функції творчої групи:
● узгодження фінального плану заходів із реалізації програми розвитку закладу освіти.
Функції педагогічного колективу:
● запровадження заходів з реалізації програми
розвитку закладу освіти.

Перебіг заходу
І. Організаційний етап
Привітання. Вправа «Згадати всіх»
Мета: відпрацювання в ігровій формі навичок дотримання академічної доброчесності в цитуванні
чи використанні творчих здобутків інших.
Учасник, який починає вправу, називає групі
власне ім’я та робить певний жест чи рух, яким
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виражає свій емоційний стан. Його сусід спра- Способи проведення: сервіс Menti для побува повторює ім’я та рухи попереднього учасни- дови хмари, або письмово на фліпчарті.
ка, після чого називає своє ім’я та демонструє свій
рух. Третій учасник повторює імена та рухи двох
https://www.mentimeter.co
попередніх учасників, після чого додає свої тощо.
Menti
Обговорення
— Які рухи найбільше запам’яталися? Чому?
Два питання: 1) асоціація з поняттям «академічна доброчесність»; 2) навіщо потрібна
Зв’язок з академічною доброчесністю
Дотримання правил академічної доброчеснос академічна доброчесність.
ті (цитування, збереження авторства, як у цьому випадку) потребує докладання зусиль, умінь Мінілекція «Доброчесність в освіті та світі»
Поняття «академічна доброчесність» в освіі часу.
ті закріплено нормативно в ст. 42 Закону
Оголошення мети засідання та форми прове- «Про освіту». Відповідно до пункту 1 зазначеної статті «академічна доброчесність — це
дення. Установлення правил роботи
Мета: визначення рівня поточної культури сукупність етичних принципів та визначеакадемічної доброчесності в закладі та спосо- них законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навбів її підсилення.
чання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення
Для досягнення цієї мети плануємо розглянути
довіри до результатів навчання та/або наукотакі питання:
вих (творчих) досягнень».
1. Актуалізувати основні принципи щодо академічної доброчесності та її значення в забезУ Законі визначено ознаки дотримання чи
печенні якості освіти.
порушення академічної доброчесності учас2. Обговорити значення культури освітнього никами освітнього процесу та перелічено
закладу в досягненні навчальних цілей.
можливі способи покарання порушників (до3. Проаналізувати результати опитувань щодо даток 3 на с. 58—69).
поточної культури академічної доброчесності.
4. За допомогою коучингових інструментів зроhttps://www.youtube.com/
зуміти можливі причини наявних викликів акаwatch?v=w7aYTB_kyag
демічної доброчесності в закладі та способи
Відео про академічну доброреагування на порушення академічної доброчесність
чесності.
5. Визначити стратегії підсилення культури Академічна доброчесність — обов’язковий
академічної доброчесності.
складник забезпечення якісної освіти, яка забезпечує валідність (достовірність) результаУчасники домовляються про дотримання рег- тів навчання.
ламенту роботи, повагу до присутніх та активну співпрацю.
Міжнародний центр академічної добро
чесності при Ратлендському інституті етиАсоціативний кущ «Академічна доброчесність» ки, Університет Клемсон у Південній КароМета: залучення всіх до актуалізації поняття ліні розробили документ «Фундаментальні
та визначення початкової точки дискусії про цінності академічної доброчесності» (інфографіка 1).
академічну доброчесність.
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Інфографіка 1
Довіра
Академічні спільноти доброчесності
стимулюють і покладаються на клімат
взаємної довіри. Клімат довіри заохочує і підтримує вільний обмін ідеями,
який своєю чергою дає можливість
науковим пошукам реалізуватися найповнішою мірою.

Справедливість
Академічні спільноти доброчесності встановлюють чіткі
й прозорі очікування, стандарти й практики для підтримання
справедливості у взаєминах між
студентами, викладачами й адміністративним персоналом.

Чесність
Академічні спільноти доброчесності просувають пошук істини й знання через інтелектуальну та особисту чесність у процесі
навчання, викладання, наукових
досліджень і надання сервісів за
дорученням адміністрації.
Фундаментальні
цінності академічної
доброчесності

Зображення: freepik.com

Повага
Академічні спільноти доброчесності цінують інтерактивну, кооперативну та партисипативну природу навчання та
пізнання. Вони шанують і вважають за належне розмаїття
думок та ідей.

Мужність
Для розбудови й підтримання
академічних спільнот доброчесності потрібно більше, ніж прос
то вірити в фундаментальні цінності. Трансформація цінностей
від розмов про них до відповідних дій, їхнє відстоювання в умовах тиску та труднощів потребує
рішучості, цілеспрямованості та
мужності.

Відповідальність
Академічні спільноти доброчесності
покладаються на принципи особистої
відповідальності, що підсилюється
готовністю окремих осіб і груп подавати приклад відповідальної поведінки. Підтримують взаємоузгоджені
стандарти, а також вживають належних заходів у разі їх недотримання.

березень–квітень 2021

Завуч

49

Методична робота

https://www.academicintegrity.org/
wp-content/uploads/2019/04/
Fundamental_Values_version_in_
Ukrainian.pdf
Фундаментальні цінності академічної доброчесності
Про фактори впливу на дотримання академічної доброчесності
У рамках Проєкту формування академічної доброчесності в школі (SAISS) у листопаді 2018 року аналітичний центр CEDOS організував сфокусовані групові інтерв’ю для
виявлення особливостей освітнього процесу,
які впливають на стан академічної доброчесності в закладах середньої освіти України. Учасницями й учасниками були вчителі та батьки
учнів 9—11-х класів закладів загальної середньої освіти. Усього було проведено 6 фокусованих інтерв’ю, по 3 з кожною групою. Групи
з учителями складалися з 8—10 учасників та
учасниць.

людини залежить від соціальних норм, включно з нечесністю інших, а також видимістю нечесної поведінки.
Їхній експеримент полягав у такому: студентам з групи вибірки пропонувалося вирішити 20 завдань за 5 хвилин, знайшовши та позначивши два числа, які в сумі дають 10 серед
матриць. Завдання дібрано так, що за відведений час неможливо вирішити 100% обсягу.
Випадково студентів об’єднали в 4 групи:
1. Студенти зазначали в бланку кількість виконаних завдань, потім це перевіряв координатор
експерименту.
2. Студенти зазначали в бланку кількість виконаних завдань, аркуш із виконаними завданнями знищували в шредері. Так дизайн цих
умов сприяв обману студентів, оскільки вони
розуміли, що перевіряти їхню чесність ніхто не
буде.

Деякі результати дослідження наведено в таб
3. (In-Group Condition). До групи студентів за
лицях 1—2.
умов попередньої групи зі шредером запрошували спеціального актора, який відігравав роль
студента, причому за певними атрибутами стуhttps://saiup.org.ua/wp-content/
денти ідентифікували його як члена спільноти
uploads/2020/04/Prezentatsiya_
їхнього університету. Студент-актор після од
Proekt-spryyannya-akademichnijdobrochesnosti_30-bereznya-2020. нієї хвилини часу роботи над завданням (саме через такий короткий проміжок часу, щоб
pdf
для всіх учасників було очевидно, що людина
Проєкт сприяння академічобманює) показово вставав та голосно говоній доброчесності в Україні —
рив: «Я вже все виконав. Що мені потрібно роSAIUP
бити?». Координатор експерименту нагадував
Серед названих причин є також орієнтація на процедуру, пояснюючи про знищення в шре
колектив, тобто вплив наявної культури спіль- дері.
ноти на кожного окремого її члена.
4. (Out-Group Condition). Четверта група відрізЗначення культури спільноти також підтвер- нялася від попередньої лише тим, що запрошеджується й міжнародними дослідженнями. Зок ний студент-актор мав атрибути, за якими інші
рема, дослідники Франческа Джіно (Francesca учасники ідентифікували його як представника
Gino), Шахар Айал (Shahar Ayal) та Ден Аріелі іншої спільноти (у цьому експерименті як та(Dan Ariely) провели експеримент, результати кий атрибут використали футболку цього й інякого стверджують, що неетичність окремої шого університетів).
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Розуміння академічної доброчесності
Учителі
Батьки/опікуни

Таблиця 1

Найчастіше: списування й обман (з інтернету Списування й обман (як списування
й одне в одного); менш згадувані: плагіат, ви- з інтернету, так і списування в інших учпрошування оцінок або необ’єктивне оцінюван нів)
ня, хабарництво, неповага до вчительства
Несамостійно підготовлені реферати — пов- «Монетизація» академічної доброчесністю завантажені з інтернету або скомпільовані ності — списування чи підготовка завдань для інших учнів за гроші
Обман (домашня робота не виконана взагалі або Прочитання скорочених варіантів
виконана батьками (іншими старшими), на фіз- творів чи списування з готових домашкультуру або трудове навчання не принесли фор- ніх завдань
му, а також під час пояснення пропуску («прогулювання») уроків)
Випрошування оцінки

—

Необ’єктивне оцінювання (вищі бали — подяка за хороше ставлення до предмета та за роботу,
«улюблені» та «неулюблені» учні — це впливає
на оцінювання. Від тих, хто вчиться на «відмінно», учителі частіше очікують кращих відповідей

Необ’єктивне оцінювання (коли вчителю не подобається конкретний учень/
учениця, через це він/вона отримує нижчі бали)

Таблиця 2

Причини академічної недоброчесності
Учителі
Батьки/опікуни
Вплив самих батьків (надмірна вимогли- Лінь дітей
вість деяких батьків — учні бояться покарань)
Орієнтація батьків тільки на оцінку як по- Завищені очікування як учителів, так і батьказник успіху
ків (показник — оцінки, лише декілька зазначили розуміння матеріалу)
Оцінювання вчителів (Бог знає на 12, я на — Зацікавленість учителів у викладанні пред10, ви на — 8)
мета (якщо вона є, то учні охочіше виконують
завдання)
Надмірна навантаженість учнівства, особ- Надмірне навантаження на учнів
ливо наприкінці семестрів (декілька конт
рольних поспіль, нерівномірність навантаження в розкладі)
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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Кількість завдань

Вибірка учнів: які класи брали
участь в опитуванні, скільки учнів
та учениць.

52 Завуч

Актор — предс
тавник іншої
спільноти

Актор — предс
тавник
цієї спільноти

Метою коучингу є розбудова спроможності та бажання особистості рефлексувати, думати та запроваджувати дії для досягнення своїх
цілей. Важливі елементи успішного коучингу: дослідження причин,
припущення поставити під сумнів,
працювати над упередженнями (як
Цей експеримент підтверджує гіпо- «клієнта», так і коуча).
тезу про значення соціальних норм,
обман був найменшим у контроль- Пропонуємо використати деякі інст
них умовах, вищим в умовах по- рументи з коучингу для того, аби зроказового обману учасником, який зуміти як підвищити рівень культури
не належить до спільноти, ще ви- академічної доброчесності в закладі.
щим в умовах зі шредером, а найвиhttp://blogs.edweek.org/
щим — із показовим обманом учасt
eachers/coaching_
ника, якого ідентифікують як члена
teachers
спільноти.
Інструмент
коучингу
для міркування «ЗверПрезентація результатів опитуніть увагу на прога
вання учасників освітнього пролину»
цесу закладу освіти
На основі матеріаПеред проведенням засідання педагогічної ради відповідальна осо- лів EdWeek Teacher Blogs, by Elena
ба розробляє анкету та проводить Aguilar, October 21, 2013
анкетування серед педагогічного
колективу, здобувачів освіти та Альберт Ейнштейн зазначав, що якбатьків (приклад анкети в додат- що в нього була б година, щоб врятуку 2 на с. 57).
вати світ, він витратив би 55 хвилин на
Як бачимо, на рівень обману
значно вплинув запрошений студент-актор, збільшивши такий обман в умовах належності до спільноти та знизивши його в умовах
неналежності до спільноти учасників експерименту.
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Діаграма.
Кількість
правильно
зроблених
в експерименті
завдань

Коучинг-сесія «Виклики щодо
академічної доброчесності»
За визначенням Тіма Голвея (2000),
коучинг — це мистецтво створення
простору через розмову й особливості проведення, що фасилітує процес, завдяки якому людина може
Результати експерименту відобра- рухатися до бажаних цілей (інфографіка 2 та інфографіка 3 на с. 55).
жено в діаграмі.
Шредер

Перевірка
координатором

Проаналізуйте, які тенденції та закономірності можуть бути відповідно
до отриманих даних.

9 переваг педагогічного коучингу

Інфографіка 2

(за Вікторією Сидоренко)

1

Підвищення продуктивності та якості професійно-педагогічної діяльності. Педагогічний коучинг допомагає виявити краще в людях.

Неперервний акмеологічний розвиток персоналу. Розвиток співробітників
не означає лише делегування їх на курси підвищення кваліфікації один або два
рази на рік. Певний стиль менеджменту може або розвивати персонал, або блокувати їхній професійно-особистісний розвиток.

2

3

4

Стала мотивація до навчання протягом життя. Коучинг передбачає
швидке навчання «без відриву від виробництва», причому цей процес
приносить радість і задоволення.

Покращення взаємин. Якщо педагогічним працівникам просто щось
повідомляється, обміну ідеями, думками не відбувається.

Збільшення часу для менеджера освіти. Підготовлений за допомогою
педагогічного коучингу персонал, який охоче бере відповідальність,
який не треба підганяти і за яким не потрібно спостерігати, звільняє
менеджера освіти для виконання функцій більш високого ґатунку.

5

Збільшення конструктивних ідей. Коучинг і створювана за його допомогою
атмосфера заохочує виникнення конструктивних пропозицій від членів команди без побоювань, що вони будуть висміяні або що підуть «оргвисновки».

7

8

Мобільність, швидка й ефективна реакція в критичних ситуаціях.
В атмосфері, де людей цінують, вони готові «витягувати човен» навіть
до того, як їх покличуть це робити.

Діагностика та моніторинг освітнього процесу, що дає змогу враховувати
та прогнозувати зміни, які відбуваються в результаті запровадження інноваційних програм і технологій.

Більша гнучкість і адаптивність до змін. В умовах кризи компетентностей, зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг зможе вижити тільки гнучкий та адаптивний педагог, готовий до запровадження
освітніх інновацій, неперервного розвитку педагогічної майстерності.

9
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6

Методична робота

визначення проблеми та 5 хвилин на пошук рі- те, учасники можуть запропонувати ситуацію
шення. Ця пропозиція — орієнтир для сповіль- з власного досвіду.
нення та нагадування про необхідність глибшоПід час групової роботи важливо визначити:
го аналізу ситуації перед її виправленням.
— Чи передбачає ситуація можливість недоб
Є декілька аналітичних інструментів, які мо- рочесної поведінки?
жуть поглибити розуміння та додати перспек- — У чому полягає суть порушення академічної
тиви під час аналізу ситуацій. Це може забезпе- доброчесності, що виникає в описаній ситуації?
чити генерацію зовсім інших рішень і стратегій — Які можливі причини? (декілька варіантів
відповідно до інструменту «Зверніть увагу на
для вирішення питання.
прогалину»).
Одним із таких інструментів є орієнтири до — Можливі стратегії реагування та попереміркувань «Зверніть увагу на прогалину» (Mind дження таких ситуацій?
the Gap). Її основа — припущення, що для
успішного виконання завдання ми потребує Світове кафе «Стратегії підсилення культури академічної доброчесності»
мо 5 пунктів:
Учасники об’єднуються в 3 групи (кількість
1. Навички для його виконання.
груп можна збільшити, дублюючи відповідні
теми) та 10 хвилин напрацьовують стратегії, які
2. Знання.
можна запровадити для підсилення культури
3. Бажання/натхнення/мотивація.
академічної доброчесності навчального закладу
4. Можливості — розумової, емоційної або фі- за такими рівнями:
зичної здатності це зробити — включно із ча- ●● на рівні школи;
●● на рівні класу;
сом це зробити.
●● на рівні учитель—учень.
5. Емоційний інтелект — здатності усвідомлювати, керувати та виражати свої емоції й усвіВаріанти зазначають на фліпчарті. А також
домлювати емоції інших людей.
зазначають, як можна буде побачити відповідний прогрес.
Коли ми виявимо справжню причину, ми можемо дібрати правильну ефективну стратегію для Через 10 хвилин часу групи змінюють позивирішення питання, або допомогти іншим це ції за годинниковою стрілкою, отримавши завзробити.
дання доповнити відповіді на іншому фліпчарДуже часто прогалини пов’язані одна з одною.
Наприклад, прогалина в навичках створює прогалину в бажанні: досить важко хотіти зробити
щось, якщо ти не знаєш, як це зробити. Коучинг
може допомогти визначити справжні прогалини.

ті. Через 7 хвилин учасників знову запрошують
перейти на наступну за годинниковою стрілкою
станцію, де також працюють над доповненням
відповідей (так кожен учасник має змогу внес
ти пропозиції до стратегій кожного рівня). Після цього представник кожної групи за 3 хвилини презентує напрацювання.

У малих групах, аналізуючи запропоновану ситуацію, виконайте такі кроки для застосування
ІІ. Рефлексія
інструменту на практиці (додаток 2 на с. 57).
Анкета зворотного зв’язку
Учасники заповнюють анкету, оцінюючи
коуч-сесію (додаток 6 на с. 75).
Робота в групах «Проблемні ситуації»
Учасники засідання об’єднуються в групи
по 4—5 осіб протягом 5 хвилин. Можливі проб- Декілька учасників за бажанням озвучують
лемні ситуації — у додатку 4 на с. 70—73, про- думки на загал.
54 Завуч
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Інфографіка 3

Принципи освітнього коучингу
(за О. Хижняк)

Принцип усвідомлення та відповідальності. Усвідомлення передбачає
відповідальність. Важливо перейти від мотивації «уникання невдач» до
мотивації «досягнення успіху», зміни напряму «від» на напрям «до». Іншими словами, керівник-коуч несе відповідальність за процес досягнення результату, а вчитель (учень) — за результат і дії, пов’язані з його досягненнями.

1

2

Принцип єдності та взаємодії передбачає, що позитивні результати в одній
сфері діяльності призводять до досягнень в інших сферах. Усвідомлення
особистісних проблем у взаємовідносинах впливає на інші види діяльності.

Принцип гнучкості. Формування гнучкості мислення, усвідомлення стереотипів та алгоритмів своєї поведінки.
Практика показує, що майже кожна людина має великі труднощі в разі
спроби зробити щось нове, змінити себе. Разом із керівником-коучем розробляє
ться поетапне формування нової стратегії як особистісного, так і професійного розвитку.

3

4

Принцип партнерства передбачає комунікативне співробітництво, так
звані суб’єкт-суб’єктні відносини. Коучинг спрямований на формування
партнерських відносин між коучем та учасниками.

Принцип ієрархічності розвитку. За висловленням Альберта Ейнштейна, найбільш важливі проблеми, з якими ми стикаємося, не можуть бути
вирішені на тому самому рівні мислення, на якому ми були, коли їх створювали. Щоденно ми робимо вибір, приймаємо важливі рішення.

5
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Додаток 1
Наказ про проведення педагогічної ради
На підставі плану роботи закладу освіти «________________________________» для ефективної підготовки до педагогічної ради «Академічна доброчесність як принцип успішного функціонування закладу освіти»
НАКАЗУЮ:
1. Створити ініціативні групи з підготовки та проведення педагогічної ради.
● Організаційна група: координація та контроль процесу підготовки засідання педагогічної ради (прізвища, ініціали учасників із зазначенням посади).
● Діагностична група: розробка діагностичних матеріалів для визначення рівня дотримання принципів академічної доброчесності в закладі освіти (прізвища, ініціали учасників
із зазначенням посади).
● Інформаційна група: розробка інформаційних матеріалів для розширення знань педагогічного колективу про академічну доброчесність загалом та наявні інструменти її запровадження в роботу ЗЗСО (прізвища, ініціали учасників із зазначенням посади).
2. Затвердити план підготовки педагогічної ради.
3. Завідуючому шкільною бібліотекою _________________ (прізвище, ініціали) підготувати
огляд літератури з теми педагогічної ради до ______________________ (дата).
4. Учителю інформатики ___________________ (прізвище, ініціали) забезпечити технічний
супровід підготовки та проведення педради.
5. Педагогічну рада провести ____________________ (дата) о _____________ (час).
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи
___________________________________________________________ (прізвище, ініціали).
Директор ___________ (ініціали, прізвище)
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Додаток 2
Шаблон використання «Зверніть увагу на прогалину»
1. Людина, про яку я думаю: ____________________________________________________
2. Прогалини, які я припускаю можуть бути: _______________________________________
Емоційний інтелект (здатність усвідомлювати, керувати та виражати свої емоції й усвідомлювати емоції інших людей): _________________________________________________
Культурна компетентність (здатність розуміти, цінувати та взаємодіяти з людьми з інших
культур або іншою системою цінностей/переконань):________________________________
Можливість (час та ресурси зробити щось. Також може бути емоційна та фізична здатність): _______________________________________________________________________
Бажання (внутрішня мотивація, пристрасть або зобов’язання): ______________________
_____________________________________________________________________________
Знання (теоретичне та практичне розуміння предмета. Також може бути інформація): ____
_____________________________________________________________________________
Навички (здатність виконувати технічні елементи завдання. Може бути застосуванням
знань): ______________________________________________________________________
3. Причини, які я припускаю, що зумовлюють ці прогалини: _________________________
4. Які питання я можу поставити цій людині, щоб краще зрозуміти прогалини?
_____________________________________________________________________________
5. Окрім питань, як я можу краще зрозуміти прогалини (чи є інші люди, з якими я можу
обговорити ситуацію, чи є певні дані, які я можу знайти, вправа, яку я можу запропонувати)? _________________________________________________________________________
6. Чи помічаю я певні прогалини в собі, коли працюю із цією людиною? _______________
_____________________________________________________________________________
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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 для забезпечення довіри до
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Закон України
Стаття 42.

надання достовірної інформації про методики та результати досліджень,
джерела використаної
інформації та власну
дотримання норм
контроль за дотрипедагогічну (наузаконодавства
манням академічково-педагогічну,
про авторське
ної доброчесності
творчу)
діяльправо та суміжні
здобувачами осність
права
віти
посилання на джерела
інформації в разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей

2
1

3

4
5

об’єктивне оцінювання результатів
навчання

Дотримання академічної доброчесності
педагогічними, науково-педагогічними та
науковими працівниками
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Додаток 3

«Про освіту»
Академічна доброчесність

Дотримання академічної доброчесності
здобувачами освіти
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного
та підсумкового контролю за результатами навчання (для осіб
з особливими освітніми потребами цю вимогу застосовують
з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей)

надання достовірної інформації
про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльнос
ті, використані методики досліджень і джерела інформації

4

1
2
посилання на джерела
інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей

3
дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні
права

березень–квітень 2021

Завуч

59

Порушення
академічної
доброчесності
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Продовження
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 для отримання неправомірної переваги в освітньому процесі

необ’єктивне оцінювання — свідоме завищення або заниження оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання
допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання

вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на
педагогічного (науково-педагогічного) працівника для здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання
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позбавлення присудженого наукового
(освітньо-творчого)
ступеня чи присвоєного вченого звання

відмова в присудженні наукового ступеня
чи присвоєнні вченого звання

2
1

відмова в присвоєнні
або позбавлення присвоєного педагогічного
звання, кваліфікаційної
категорії

3
4

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи
займати визначені
законом посади

За порушення академічної
доброчесності педагогічні, науковопедагогічні та наукові працівники
закладів освіти можуть бути
притягнені до такої академічної
відповідальності
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Продовження

За порушення академічної
доброчесності здобувачі освіти
можуть бути притягнені
до такої академічної
відповідальності
повторне проходження
оцінювання (контрольна робота, іспит, залік
тощо)

1

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої
програми

5
2

позбавлення наданих
закладом освіти пільг
з оплати навчання

4
3
відрахування із закладу освіти (крім
осіб, які здобувають
загальну середню
освіту)

позбавлення академічної
стипендії
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Види академічної відповідальності (зокрема, 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.

ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення
академічної доброчесності, подавати до них
зауваження

Кожна особа,
порушено питання
нею академічної
має такі

особисто або через представника надавати
усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати
участь у дослідженні доказів порушення
академічної доброчесності
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Продовження
Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначає
ться уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог
цього Закону та спеціальних законів.

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

стосовно якої
про порушення
доброчесності,
права

оскаржити рішення про притягнення до
академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду
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Закон України «Про повну
Стаття 43. Забезпечення академічної доброчесності
Керівник та інші педагогічні працівники закладу освіти забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетенції.

використання учнем під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів

Порушеннями академічної
загальної середньої освіти
фабрикація, фальсифікація,
хабарництво, необ’єктивне
Законом України «Про освіту»,

надання педагогічними працівниками й іншими особами допомоги учням під час проходження ними підсумкового оцінювання (семестрового та річного),
державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, не передбачених умовами та/
або процедурами їх проходження
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загальну середню освіту»
у сфері загальної середньої освіти
Керівник та інші педагогічні працівники закладу освіти забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетенції.

проходження процедури оцінювання
результатів навчання замість інших осіб

доброчесності в системі
є академічний плагіат,
списування, обман,
оцінювання, що визначені
а також форми обману, як-от:

необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під
час атестації чи сертифікації
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Закінчення
рішення про академічну відповідальність учнів приймає педагогічний працівник, який
виявив порушення академічної доброчеснос
ті, або педагогічна рада закладу освіти відповідно до положення про внутрішню систему
забезпечення якості освіти

рішення про позбавлення учня академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах,
конкурсах, отриманих із порушеннями
академічної доброчесності, приймає орган
(посадова особа), який їх надав (присвоїв)
у порядку, визначеному законодавством

види академічної відповідальності, що
можуть бути застосовані до учнів і педагогічних працівників, повинні бути
співмірними з учиненими порушеннями.
За одне порушення може бути застосовано лише один із видів академічної відповідальності

рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути оскаржене в порядку,
визначеному положенням про
внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу освіти
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Анкета
на визначення місця академічної доброчесності в освітньому середовищі
закладу освіти
Шановні учасники освітнього процесу!
Для покращення роботи закладу освіти та побудови освітнього процесу на основі принципу
академічної доброчесності просимо відповісти на запитання анкети. Опитування є анонімним, усі отримані дані будуть використані тільки для статистичних розрахунків.
1. Який ваш статус в освітньому процесі?
 педагогічний працівник
 учень/учениця
 батько/мати здобувача освіти
2. Чи знайомі ви з поняттям «академічна доброчесність»?
 так
 ні
3. Яке з перелічених нижче слів, на вашу думку, найбільш асоціюється з поняттям
«академічна доброчесність»?
 чесність
 довіра
 порядність
 відповідальність
4. З перелічених нижче понять позначте ті, що стосуються академічної доброчесності
(можливо кілька варіантів):
 самоплагіат
 фабрикація
 фальсифікація
 списування
 обман
 хабарництво
 необ’єктивне оцінювання
 надання допомоги чи створення перешкод здобувачам освіти
 прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо

70 Завуч

березень–квітень 2021

Додаток 4

5. Хто, на вашу думку, найчастіше порушує правила академічної доброчесності у вашому закладі освіти?
 керівництво закладу освіти
 педагоги
 учні
 батьки
6. Які форми порушення академічної доброчесності є у вашому закладі освіти?

7. Чи доводилось вам особисто порушувати правила академічної доброчесності? Якщо так, то в чому це виявлялося?
 так
 ні
 важко відповісти

8. Як, на вашу думку, порушення академічної доброчесності впливає на:
особу, що порушує правила
інших учасників освітнього процесу
заклад освіти
країну загалом
9. Запропонуйте кілька варіантів запобіганню порушенням правил академічної доб
рочесності у вашому закладі освіти:

Дякуємо за ваші чесні відповіді!
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Опитування учнів
Джерело: https://www2.cortland.edu/dotAsset/317302.pdf
Це опитування повністю анонімне.

Списування в іншого учня
під час самостійної або конт
рольної
Використання недозволених
нотаток/шпаргалок під час
самостійної або контрольної
Отримання питань або відповідей від когось, хто вже писав
самостійну або контрольну
Використання електронного
або цифрового пристрою як
неавторизована допомога під
час оцінювання
Надання допомоги комусь
у списуванні на самостійній
або контрольній
Прочитання скороченої версії
твору замість оригіналу
Неавторизований переклад
під час роботи над завданням
з іноземної мови
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Значний
обман

Середній
обман

Незначний
обман

Не є обманом

Не стосується

Більше
ніж 1 раз

Один раз

Поведінка

Ніколи

У БІЛИХ колонках зазначте, як часто за останній рік ви були залучені до будь-якої з таких вия
вів поведінки. У СІРИХ — наскільки серйозними є вияви кожного типу поведінки.

Значний
обман

Середній
обман

Незначний
обман

Не є обманом

Не стосується

Більше
ніж 1 раз

Один раз

Поведінка

Ніколи

Закінчення

Здати роботу, яка списана
в іншого учня
Здати завдання, більшу частину якого зробили батьки
Переписування кількох речень із сайту в інтернеті без
цитування
Переписування кількох речень із книжки, журналу
або іншого джерела без цитування
Дати дозвіл іншому учню
списати домашню роботу
Здати роботу, більшу частину
якої було отримано «на замовлення» або із сайту, або
з книжи, журналу чи іншого
джерела
Продавати, купувати або поширювати іншим способом
самостійні/контрольні роботи, питання, есе тощо
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Додаток 5

Проблемні ситуації для обговорення в групах
Ситуація 1
Наближається час вашої атестації, раптом ваш методист повідомляє вам,
що обов’язковою умовою атестації є наявність публікації. Часу на написання, а тим паче на друк статті зовсім обмаль. Та ваша колега пропонує
вам узяти вже опубліковану раніше вашу статтю й завантажити її на методичний портал, на якому є можливість миттєвого отримання сертифіката
за завантажений матеріал. Якими будуть ваші дії. Відповідь обґрунтуйте.

Ситуація 2
На контрольній роботі ви помітили, що учень/учениця, що завжди сумлінно вчився/-лася, користується шпаргалкою. Напередодні контрольної
він/вона пропустив/-ла кілька уроків через хворобу, тож напевне має деякі
прогалини в знаннях. Якими будуть ваші дії. Відповідь обґрунтуйте.

Ситуація 3
За результатами контрольної роботи учень/учениця, що завжди вчився/-лася, досить погано, отримав/-ла 11 балів. Такий результат наштовхує вас на
думку про списування, однак, контрольній роботі ви нічого не помітили.
Якими будуть ваші дії. Відповідь обґрунтуйте.

Ситуація 4
До вас звернулися батьки вашої учениці, яка має низькі навчальні досягнення з вашого предмета, з проханням позайматися з дівчинкою додатково
за окрему плату. Після кількох занять батьки цікавляться, чому, незважаючи на додаткові заняття, у дівчинки низькі бали за роботу на уроці, та просять спрямувати увагу на покрашення оцінок. Якими будуть ваші дії. Відповідь обґрунтуйте.

Наприкінці навчального року керівництво закладу освіти наполегливо
просить вас покращити оцінки одного учня, який має гарну успішність
з усіх предметів, окрім кількох, серед яких і ваш. Якими будуть ваші дії.
Відповідь обґрунтуйте.
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Зображення: freepik.com

Ситуація 5

Додаток 6

Анкета зворотного зв’язку
Дорогі друзі!
Позначте на шкалі оцінку від 0 до 12, яка відповідає вашим уявленням про проведений захід.
Наскільки мені була важлива тема сесії?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

6

7

8

9

10

11

12

5

6

7

8

9

10

11

12

Наскільки мені було все зрозуміло?
1

2

3

4

Наскільки мені було цікаво?
1

2

3

4

Скільки особистих зусиль та емоцій я вклав/-ла в роботу?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Використані джерела
1. Академічна доброчесність: онлайн-курс для вчителів старших класів. URL: https://courses.ed-era.
com/courses/course-v1:AmericanCouncils+AcIn101+AcIn2019/about (дата звернення: 18.03.2021).
2. Виховуємо академічну доброчесність в школі: методичні вказівки для вчителів. URL: https://drive.
google.com/file/d/1eE1milsrrG0skzQ4RH4w5K8F0DqlXne4/view (дата звернення: 18.03.2021).
3. Дауни М. Эффективный коучинг: уроки коуча для коучей. Москва: Издательство «Добрая книга»,
2008.
4. Закон «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#TextВнутрішня система забезпечення якості освіти: абетка для директора. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20
conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf (дата звернення: 18.03.2021).
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Створення програми
розвитку ЗЗСО
Засідання педагогічної ради
Ключові поняття

Мета
Спільне створення програми
розвитку закладу освіти на основі принципів академічної доброчесності через визначення
найкращих проєктів творчих
груп; визначення ключових
напрямів діяльності всіх учасників освітнього процесу.

● Доброчесність;
● академічна доброчесність;
● необ’єктивне оцінювання;
● самоплагіат;
● фабрикація;
● фальсифікація;
● списування;

Форма проведення
Аукціон педагогічних ідей.

Час
120 хвилин.1

Ресурси та обладнання
● ПК, проєктор, засоби демонстрування;
● дзвіночок, бали доброчесності (аукціонні гроші);
● інформаційні плакати.

● обман;
● хабарництво;
● академічний плагіат.

Очікувані результати
● Презентація створених творчими групами програм розвитку ЗЗСО на засадах доброчесності.
● Визначення найкращих стратегій розвитку ЗЗСО за
ключовими напрямами (діяльність адміністрації, педагогічного колективу, здобувачів освіти, батьківської спільноти) через непряме голосування (аукціонні торги).
● Формування фінальної програми розвитку закладу освіти через об’єднання найкращих стратегій.

Дата________ ПІБ______________ Час та місце проведення _______________
1

Тривалість засідання залежить від кількості творчих груп.

Наказ про проведення педагогічної ради
На підставі плану роботи закладу освіти «________________________________» для ефективної підготовки до педагогічної ради «Академічна доброчесність: створення програми
розвитку ЗЗСО»
НАКАЗУЮ:
1. Створити ініціативні групи з підготовки та проведення педагогічної ради.
● Організаційна група: координація та контроль процесу підготовки засідання педагогічної
ради (прізвища, ініціали учасників із зазначенням посади).
● Творчі групи: розробка програм розвитку ЗЗСО на основі принципів академічної доброчесності (прізвища, ініціали учасників із зазначенням посади).
2. Творчим групам за тиждень до проведення засідання педагогічної ради подати програми
розвитку ЗЗСО для ознайомлення у форматі інформаційних плакатів.

3. Затвердити план підготовки педагогічної ради.

4. Педагогу-організатору _________________ (прізвище, ініціали) підготувати реквізити для
проведення педагогічної ради у форматі аукціону до _____ (дата).

5. Учителю інформатики ___________________ (прізвище, ініціали) забезпечити технічний
супровід підготовки та проведення педради.

6. Педагогічну рада провести _________ (дата) о ________ (час).

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи
_______________________________ (прізвище, ініціали).

Директор ___________ (ініціали, прізвище)
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Незважаючи на те, що принцип академічної доброчесності супроводжує нас у різних
освітніх закладах формування його розуміння починається ще в школі. Саме тому
варто звернути особливу увагу педагогів на
виховання поваги до академічної доброчесності в школярів.

●● Підготовлено редакцією

План проведення
№
з/п

І

ІІ

ІІІ

IV

Етап сесії

Час

Зміст діяльності

Організаційний етап
(привітання; ознайомлення з метою діяльності, встановлення
правил роботи; ознайомлення
з формою роботи та принципами
взаємодії)

10 хв

1. Привітання. Ознайомлення з метою
діяльності. Встановлення правил роботи

5 хв

2. Жеребкування (визначення послідовності презентацій творчих груп)

5 хв

3. Вправа «Дзеркало»

10 хв

1. Презентація програми групи 1

5 хв

2. Проведення торгів

10 хв

3. Презентація програми групи 2

5 хв

4. Проведення торгів

10 хв

5. Презентація програми групи 3

5 хв

6. Проведення торгів

15 хв

1. Вправа «Композиція»

15 хв

2. Підрахунок результатів торгів

10 хв

3. Формування єдиної програми

10 хв

1. Вправа «Світлофор»

5 хв

2. Вправа на завершення «Відкритий
мікрофон»

Основний етап
(презентація результатів творчої діяльності педагогічного колективу, критичне осмислення та
оцінювання проєктів)

Узагальнювальний етап
(підбиття підсумків діяльності,
формування єдиної програми
розвитку ЗЗСО на засадах академічної доброчесності)

Рефлексія
(рефлексія; оцінювання сформованої програми та проведеного
заходу)
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Перебіг заходу
І. Організаційний етап
Привітання. Ознайомлення з метою діяльності. Встановлення правил роботи
Ведучий/ведуча. Добрий день, шановні колеги.
Вітаємо вас на нашому аукціоні педагогічних
ідей з теми: «Академічна доброчесність: створення програми розвитку ЗЗСО».
Аукціон — це публічний продаж товарів через торги. Товар продається в присутності багатьох охочих — покупців. Ціна товару визначається в процесі того, як покупці змагаються
за право придбати товар. Тобто кожен наступний покупець підвищує вартість товару. Запропонована покупцем плата не повертається,
а додається до загальної суми. Фінальна вартість лота визначається наприкінці аукціону.
Тож мета нашого заходу — через торги визначити найкращі стратегії діяльності на засадах
академічної доброчесності для укладання єдиної програми розвитку ЗЗСО.
Як платіжний засіб будуть використані бали
доброчесності (додаток 1 на с. 81). За один
лот кожен аукціонер може запропонувати максимум 5 балів. Торги відбуваються після презентації проєкту кожної творчої групи. Послідовність презентацій визначається через
жеребкування.
Жеребкування (визначення послідовності
презентацій творчих груп)
Один із представників кожної творчої групи
наосліп витягує одну з карток із зображенням
тварини (додаток 2 на с. 82). Виступи груп відбуваються від найменшої за розмірами тварини
до найбільшої.
Вправа «Дзеркало»
Мета: формування відкритості до співрозмовника, допомога зрозуміти внутрішній ритм
кожного учасника, відчути динаміку, експресію, спрямованість колег і налаштування на
спільну діяльність.

Перебіг вправи
Двоє людей стають обличчям одне до одного
та домовляються про свої ролі: один — ведучий, інший — «дзеркало». Руки учасників підняті на рівень грудей і повернені долонями
назустріч одна одній. Ведучий починає здійснювати довільні рухи руками, а учасник, який
грає роль «дзеркала», намагається відобразити
їх у тому самому ритмі. Ролі кілька разів змінюються.
ІІ. Основний етап
Презентація програми групи 1
Ведучий/ведуча. Представляємо вашій увазі
Лот 1. Нагадую, що кожна творча група представляє програму, яка має охоплювати загальну
управлінську частину, розділ для педагогів,
батьків та учнів. У розділах описуються стратегії діяльності та способи запобігання академічній недоброчесності (приклад програми —
у додатку 3 на с. 83—84).
Проведення торгів
Ведучий/ведуча. Настав час торгів. Кожен
учасник на початку педради отримав бали доб
рочесності (це своєрідні аукціонні грошові
одиниці) номіналом 1, 2, 3, 4, 5 балів (42 комплекти в кожного). Для торгів за програму однієї творчої групи учасники використовують
один комплект. Наприклад, першу частину
першої програми оцінюєте в 1 бал, а другу —
у 5 балів.
Презентація програми групи 2
Проведення торгів
Презентація програми групи 3
Проведення торгів
ІІІ. Узагальнювальний етап
Вправа «Композиція
Мета: закріплення розуміння суб’єктивності світосприйняття, усвідомлення факту, що результат,
відмінний від очікуваного, — не завжди погано.
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Ключові ідеї
заняття:
• створення
програми
розвитку закладів
освіти на засадах
академічної
доброчесності
потребує спільної
творчої діяльності
колективу
закладу;
• вибір найкращих
стратегій
розвитку
через аукціонні
торги сприяє
зниженню рівня
суб’єктивності
оцінювання
напрацювань
творчих груп.

Перебіг вправи
Вправу проводять із творчими групами. Кожній групі дається завдання: на альбомному аркуші
намалювати композицію з геомет
ричних фігур — двох трикутників,
трьох квадратів та одного прямокутника. Коли малюнки готові, команди обмінюються одним учасником. Учасник, прийшовши в чужу
команду, дивиться малюнок і вже
своїй команді починає пояснювати, як зобразити те саме (ставити
додаткові питання не можна). Так
кожна команда створює ще одну
композицію за поясненнями. Після
завершення малювання пропонує
ться порівняти отримані малюнки
з «оригіналами» і знайти розбіжності. Перше слово для висловлювання своїх вражень від вправи надається учасникам, які відвідували
іншу групу.
Питання для обговорення
—— З якими труднощами ви зіткнулися, коли диктували опис малюнка?
—— Чи хотілося вам потім щось
сказати по-іншому, іншими словами, більш детально?
—— Чим відрізняються малюнки?
—— Як ви вважаєте, в чому причина появи відмінностей?
Підрахунок результатів торгів
Рахуються бали, набрані кожною
частиною кожної програми. Частини, що набрали найбільшу кількість балів, утворюють стратегію
закладу.
Формування єдиної програми
Ведучий/ведуча. Наша єдина прог
рама розвитку ЗЗСО на засадах академічної доброчесності утворена
такими стратегіями… (зазначити
стратегії, що набрали найбільшу
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кількість балів доброчесності та
вказати творчі групи, що їх підготували).
IV. Рефлексія
Вправа «Світлофор»
Мета: виявлення рівня задоволення учасників засідання сформованою програмою розвитку ЗЗСО.
Перебіг вправи
Учасники аукціону отримують
картки-світлофори (зеленого, жовтого та червоного кольору), за допомогою яких висловлюють власну думку щодо єдиної програми
розвитку ЗЗСО, що була створена
під час аукціону, де:
●● зелений колір — повністю задовольняє;
●● жовтий колір — частково задовольняє;
●● червоний колір — не задовольняє.
Ведучий/ведуча фіксує кількість
карток кожного кольору.
Вправа на завершення «Відкритий мікрофон»
Мета: висловлення учасниками
власної думки щодо перебігу засідання та його результатів.
Перебіг вправи
Учасники за бажанням можуть
взяти слово та висловитися за такими напрямами:
Сьогоднішнє засідання я оцінюю
як…
Найбільш вдалим сьогодні було…
На мою думку потребує доопрацювання…
Інші враження чи побажання.

Додаток 1

Приклад оформлення балів доброчесності (аукціонних грошей)

4

1

2

Зображення: freepik.com

5

3
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Зображення: freepik.com

зебра

лемур

слон

носоріг

Картки для жеребкування

страус

пелікан

Додаток 2

Методична робота

Додаток 3
Академічна доброчесність — це морально-етичні
принципи, обов’язкові для дотримання всіма представниками освітнього та наукового середовища. Така система цінностей слугує орієнтиром та еталоном, на який
прийнято рівнятися.
Академічна доброчесність і добропорядність сприяє:
● усебічному розвитку особистості;
● зміцненню знань і навичок;
● установленню авторитету учасників освітнього процесу;
● створенню сприятливого іміджу особистості закладу освіти;
● усвідомленню власної значущості учасниками освітнього процесу.

Приклад програми
розвитку ЗЗСО
на засадах
академічної
доброчесності

Тож для побудови стратегії розвитку ЗЗСО на засадах
академічної доброчесності укладено програму в чотирьох частинах, що охоплює всіх учасників освітнього
процесу.

Зображення: freepik.com

Частина 1. Загальні положення
1. Усі учасники освітнього процесу мають знати принципи академічної доброчесності та усвідомлювати їх
значущість для себе за ЗЗСО загалом.
2. Для ознайомлення учасників освітнього процесу
з принципами академічної доброчесності використати
ст. 42 Закону України «Про освіту» та ст. 43 Закону
України «Про повну загальну середню освіту».
3. Максимально виключити з освітнього процесу чинники, які сприяють академічній недоброчесності:
● корупцію;
● складність бюрократичних процедур;
● незнання правил і стандартів;
● недоступність ресурсів для перевірки на наявність
текстових збігів без зазначення джерела (використання
антиплагіатних систем) і ресурсів, які слугують джерелами інформації;
● низькі моральні/професійні якості окремих представників освітнього процесу;
● відсутність системи захисту академічної доброчесності, зокрема — авторства.
4. Для підвищення рівня відповідальності в дотриманні
принципів академічної доброчесності почати розробку
Положення про академічну доброчесність/Кодекс академічної доброчесності ЗЗСО, ознайомити з ним учас-
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Закінчення
ників освітнього процесу, що буде зафіксовано особистим підписом кожного.
5. Формування навичок поведінки на засадах
академічної доброчесності має здійснюватися систематично за допомогою інформаційних, просвітницьких заходів (тренінги, майс
тер-класи, позакласні заходи, батьківські
збори тощо).
6. Для контролю ефективності реалізації програми розвитку ЗЗСО на засадах академічної
доброчесності організувати систему аудиту
(анкетування, тестування, інтерв’ю з учасниками освітнього процесу).

Частина 2. Стратегія роботи
з педагогічним колективом
1. Ознайомити членів педагогічного колективу з Кодексом академічної доброчесності
ЗЗСО/Положенням про академічну дорочесність.
2. Для запобігання плагіату підготувати та
провести для педагогічного колективу майс
тер-клас з оформлення посилань на інформаційні джерела (додаток 4 на с. 85).
3. Для уникнення необ’єктивності в оцінюванні навчальних досягнень учнів як вияву
академічної недоброчесності ознайомити педагогів із сучасними формами та критеріями
оцінювання (додаток 5 на с. 86—87).
4. Для підвищення якості підготовки вчителями методичних матеріалів забезпечити умови для роботи: методичні дні, доступ до інформаційних ресурсів, наявність у шкільній
бібліотеці чи методичних кабінетах сучасних
періодичних видань для педагогів.
5. Забезпечити можливість обміну педагогічним досвідом у подоланні академічної недоб
рочесності учнів.

Частина 3. Стратегія роботи
із здобувачами освіти
1. Ознайомити здобувачів освіти з явищами,
що є порушенням академічної доброчесності.
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2. Ознайомити учнів із Кодексом академічної
доброчесності ЗЗСО/Положенням про академічну доброчесність.
3. Провести з учнями просвітницьку діяль
ність щодо негативних наслідків списування.
4. Надати педагогам інформаційні матеріали,
що допоможуть у подоланні академічної недоброчесності учнів (додаток 6 на с. 88—91).
5. Провести з учнями профорієнтаційну роботу з глибоким аналізом рис, знань і навичок, що вимагає кожна професія.
6. Роз’яснити учням особливості складання
ДПА та ЗНО, розкрити значення сумлінної
завчасної підготовки та самостійності виконання завдань.
7. Провести з учнями тренувальні ДПА та ЗНО
для формування в них досвіду складання.
8. Організувати із здобувачами освіти різноманітні наукові конкурси для стимулювання самос
тійної інтелектуальної діяльності.
9. Інтегрувати роботу з розвитку академічної
доброчесності в освітній процес (проведення
уроків з академічної доброчесності, тижнів
чеснот, позакласних заходів тощо).

Частина 4. Стратегія роботи
з батьками здобувачів освіти
1. Ознайомити батьків з явищами, що є порушенням академічної доброчесності.
2. Ознайомити батьків із Кодексом академічної доброчесності ЗЗСО/Положенням про
академічну доброчесність.
3. Роз’яснити батькам їхню роль у формуванні доброчесної поведінки учнів.
4. Наголосити батькам на недопустимості їхнього авторитетного впливу на педагогів для
сприяння успішності учнів.
5. Організувати просвітницькі заходи щодо збагачення досвіду батьків у формуванні
академічної доброчесності учнів (батьківські
збори, консультації, тренінги тощо).

Методична робота

Додаток 4

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» сформовано рекомендований перелік з одинадцяти різних стилів оформлення списку наукових публікацій. Серед яких:
1. MLA (Modern Language Association) style.
2. APA (American Psychological Association)
style.

Особливості
оформлення
наукових джерел

3. Chicago/Turabianstyle.
4. Harvard style.
5. ACS (American Chemical Society) style.
6. AIP (American Institute of Physics) style.
7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) style.
8. Vancouver style.
9. OSCOLA.
10. APS (American Physics Society) style.
11. Springer MathPhys Style.

Зображення: freepik.com

Приклади оформлення джерел за посиланням: https://nim.media/articles/mizhnarodni-stilioformlennya-dzherel-naukovikh-publikatsiy
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Додаток 5

Сучасне
оцінювання
навчальних
досягнень учнів

Алгоритм діяльності вчителя
щодо організації формувального
оцінювання
1. Формулювання об’єктивних
і зрозумілих для учнів навчальних цілей.
Учитель разом з учнями розробляє й обговорює мету уроку.
Мета має бути вимірною, щоб через оцінюван
ня виміряти, на якому рівні її досягнуто.
Створення ефективного зворотного зв’язку,
який має бути зрозумілим і чітким, доброзичливим і своєчасним.
2. Забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання.
Для того щоб учень користувався отриманими знаннями, він має їх уміти застосовувати,
перетворювати, розширювати, доповнювати,
знаходити нові зв’язки та співвідношення
тощо.
Це забезпечується використанням різноманітних прийомів, форм і методів
роботи з навчальним матеріалом.

Обговорення з учнями критеріїв
оцінювання робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим
для всіх суб’єктів освітнього
процесу та сприяє позитивному ставленню до самого процесу.
Критерії оцінювання, розроблені для поточного
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3. Ознайомлення учнів із критеріями
оцінювання.

Методична робота

Закінчення

оцінювання, мають описувати те, що заявлено в навчальних цілях. Учнів слід ознайомити з ними до початку виконання завдання. Що конкретніше сформульовано критерії оцінювання, то зрозумілішою для учнів є діяльність щодо успішного виконання завдання.
4. Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність (рефлексія).
У процесі навчання важливе значення має становлення елементів рефлексії, спрямованих на спостереження своїх дій і дій однокласників, осмислення своїх суджень, дій,
учинків з огляду на їх відповідність меті діяльності.
5. Коригування разом з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.

Зображення: freepik.com

Формувальне оцінювання дає можливість учителю відстежити процес поступу учня до
навчальних цілей, коригування освітнього процесу на ранніх етапах, а учню — усвідомити відповідальність за самоосвіту.
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Додаток 6
За матеріалами: https://www.edutopia.org/blog/8-pathwayscreating-culture-integrity-marilyn-price-mitchell

Як розбудовувати
культуру
академічної
доброчесності?

Marilyn Price-Mitchell. Creating a Culture of Integrity in
the Classroom

5 способів підвищення доброчесності учнів
1. Введення доброчесності в культуру класу.
Учителі ставлять норми доброчесності в своїх класах
кількома важливими способами. Варто чітко формулювати очікування щодо академічної доброчесності
та наслідків шахрайства. Ще більш цінно, якщо вчитель може не обмежуватися лише питанням обману,
а докладати зусиль, щоб створити культуру, яка винагороджує успіх понад оцінки. Якщо учні фокусуються лише на оцінках, щоб виміряти себе, то шахрайство часто є виправданою стратегією, щоб перемогти
систему. Якщо учнів також винагороджують за сміливість, працьовитість, рішучість та повагу до однокласників, вони бачать і розуміють, що процес навчання стоїть на першому місці. Цей вид культури
виховує доброчесність.
2. Розвиток морального словникового запасу.
За даними Міжнародного центру академічної доб
рочесності (ICAI), п’ятьма основними цінностями
академічної доброчесності є:
●● відповідальність;
●● повага;
●● довіра;
●● справедливість.
Включіть викладання цих п’яти цінностей у навчальну програму та допоможіть учням використову-

88 Завуч

березень–квітень 2021

Зображення: freepik.com

●● чесність;

Методична робота

Продовження
вати словниковий запас для обговорення різноманітних історичних тем і поточних подій. Поки нечесність та неповага процвітають у громадянському суспільстві, попросіть
учнів знайти приклади того, як люди відстоювали свої переконання та цінності так, щоб
змінити ситуацію як для них самих, так і для світу.
3. Відповідайте належно в разі обману.
Хоча вчителі не можуть контролювати поведінку учнів, вони можуть реагувати послідовно, дотримуючи політики школи та класу. У культурі в класі, де навчання ставиться на перше місце, нечесна поведінка є навчальним моментом. Щоб допомогти засвоїти
навчання, переконайтеся, що учні мають можливість рефлексувати та навчатися на своєму досвіді. Слухайте та виявляйте повагу до їхнього мислення, а потім повторіть свої
сподівання, що нечесність ніколи не є прийнятною у вашому класі.
4. Використовуйте цитати, щоб ініціювати змістовні розмови.
Відомі цитати можна використовувати для початку бесіди, що спонукає учнів задуматися над темами, пов’язаними з доброчесністю, моральним розвитком та іншими установками, які допомагають їм виробити позитивні навички та ціннісні взаємини.
Цитати можна використовувати з учнями майже в будь-якому віці. Для старших школярів їх часто використовують як засіб для підготовки есе.
5. Допоможіть учням повірити в себе.
Учні, які відстоюють правильні принципи, мають високий ступінь самоефективності. Учні, які розвивали доброчесність і бажання стати суспільно залученими, повідомляли, що
їхні вчителі допомагали їм вірити в себе завдяки таким якостям:
● пристрасть до навчання та віддача наступному поколінню;
● моделювання чіткого набору цінностей та дії, що підтримують ці цінності;
● прихильність віддавати свій час і таланти;
● безкорисливість і прийняття людей, відмінних від них самих;
● здатність долати перешкоди та показувати учням, що успіх можливий;
● коли молоді люди вчаться вірити в себе, нечесність і неповага вже не мають особливого сенсу. Чесне життя стає способом життя.
Як ми можемо розвивати культуру доброчесності у нашій школі, у певному класі?
Типи структурованого досвіду
За матеріалами: https://www.depts.ttu.edu/tlpdc/Resources/Academic_
Integrity/files/academicintegrity-magnawhitepaper.pdf
Building a Culture of Academic Integrity. Based on the Magna Online
Seminar, «Helping Students Learn from Ethical Failures,» presented by
Tricia Bertram Gallant, Ph.D. Edited by Jennifer Garrett
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Продовження

Є різні форми структурувати досвід, які можна використовувати, щоб допомогти учням
навчитися. У таблиці лише початок огляду для полегшення початку дискусії у шкільній
спільноті.

Метод

З метою...

Переваги

Недоліки

Лекція

Інформувати та
вступ до теми

Обмежена
в часі

Мінімальна
взаємодія

Задати напрям

Легко
змінювати

Не допомагає
учасникам
розвивати навички

Пояснити
процедури

Дуже
прямолінійно
та по суті

Не полегшує зміну
ставлення

Заохотити до
мозкового штурму

Залучення
учасників

Потребує часу

Перевірити
розуміння

Підвищення
розуміння

Складно
спрямовувати та
контролювати

Обміну знаннями
в групі

Стимулювання

Залежить від
учасників

Привнести
реальності до класу

Залучення
учасників

Потребує часу

Поєднати теорію
з практикою

Активне
навчання

Небажання
учасників

Практикувати
навички
в безпечному
середовищі

Практично та
релевантно

Може бути
незграбно

Підвищити інтерес
до теми
Дискусія

Рольова гра
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Як можна
застосувати
до навчання
академічної
доброчесності

Методична робота

Закінчення

Метод

З метою...

Переваги

Дослідити
ставлення
Розгляд
кейсів

Недоліки

Як можна
застосувати
до навчання
академічної
доброчесності

Може бути
складно
в підготовці

Поєднати теорію
з практикою

Не створює
небезпеки

Складно
в підготовці

Залучити учасників
до вирішення
проблем

Може бути
прямим
і релевантним

Потребує часу

Презентувати
комплексні ситуації

Може виглядати
штучно

Інші

Зображення: freepik.com

Використані джерела
1. Кодекс академічної доброчесності. URL: https://
idundcz.dsns.gov.ua/files/2020/6/11/Kodeks_Akadem_
dobrochesn_IDUND%20CZ.pdf (дата звернення:
15.03.2021).
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media/articles/mizhnarodni-stili-oformlennya-dzherelnaukovikh-publikatsiy (дата звернення: 15.03.2021).
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Чесність починається
зі школи
Методичні матеріали до уроку математики
в 11-х класах
Вибіркові характеристики
Розмах вибірки, мода,
медіана, середнє значення.
Графічне подання
інформації про вибірку.

• Визначення генеральної
сукупності та вибірки,
знаходження середнього
значення, моди та медіани
вибірки;
• пояснення змісту середніх
показників і характеристик
вибірки щодо академічної
доброчесності;
• визначення
видів академічної
недоброчесності, як-от:
фальсифікація та фабрикація
даних;
• графічна презентація
результатів опитування
з дотриманням принципів
академічної доброчесності.

Дата________ ПІБ______________ Час та місце проведення _______________

Зображення: freepik.com

Мета

Методична робота

Можна інтегрувати цю тему в уроки з різних
предметів, зокрема з математики. Подані
завдання можна використати для роботи на
уроці після пояснення нових знань із теми
«Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення», або на
прикладі завдання 1 пояснити ці поняття.
Завдання 1 (20 хв)
Дослідник Ден Аріелі вивчає
схильності людей до нечесної поведінки за певних умов. Ден із командою колег Лізою Шу (аспірантка Гарвардського університету),
Ніною Мазар, Франческою Джіно (професорка Гарвардського
університету), Максом Базерманом (професор Гарвардського університету) вирішили перевірити
гіпотезу, що люди менш схильні до подання неправдивих даних
у письмовому звіті, якщо підпишуть твердження про правдивість
інформації на початку звіту радше, ніж наприкінці процесу заповнення.

Кількість учасників експерименту,
які зазначили відповіді

Зображення: freepik.com

Експеримент пропонував учасникам розв’язати математичні голо-

●● Ольга МУРАСОВА, консультантка
проєкту «Ініціатива академічної
доброчесності та якості освіти»,
учителька математики 2010—2018

воломки, а потім записати кількість завдань, які вони правильно
вирішили, у бланк. Він також містив й інші дані, зокрема, розділ
витрат для повернення грошей за
час добирання.
Результати експерименту подано
в діаграмі 1. Проаналізуйте результати.
Орієнтир для відповіді з обґрунтуванням: так науковці встановили,
що відсоток учасників, які обманювали, вказуючи більшу кількість
головоломок, значно відрізнявся
залежно від умов: менше обманювали за підпису вгорі (37%), ніж за
підпису внизу та без підпису (79%
та 64%, відповідно).

Діаграма 1
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вказали правдиві дані
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Учасник

Підгрупа
експерименту

Фактична кількість
Кількість правильних
правильних відповідей відповідей, яку зазначив учасник

Учасник 1

Без підпису

8

10

Учасник 2

Без підпису

10

10

Учасник 3

Без підпису

9

14

Учасник 4

Без підпису

11

12

Учасник 5

Підпис угорі

10

11

Учасник 6

Підпис угорі

8

8

Учасник 7

Підпис угорі

11

11

Учасник 8

Підпис угорі

11

12

Учасник 9

Підпис унизу

11

16

Учасник 10

Підпис унизу

11

15

Учасник 11

Підпис унизу

8

15

Учасник 12

Підпис унизу

10

10

Таблиця 1

Обчисліть самостійно середнє
значення:
1) фактично правильні відповіді окремо для кожної з підгруп
дослідження;
Щоб розуміти значення результатів 2) зазначені учасниками відповіексперименту, пропоную спочатку ді окремо для кожної з підгруп та
навчитися кожному визначати по- подайте дані у вигляді стовпчикодібні дані. Припустимо, ми прове- вої діаграми.
ли схожий експеримент на вибірці
з 12 осіб і записали дані в таблицю. Отже, команда дослідників викоВизначимо середнє значення, моду нала такі само дії й отримала таку
та медіану вибірки даних експери- діаграму за даними експерименту
(діаграма 2).
менту, поданих у таблиці 1.
Частина 1
Окрім того, дослідники обчислили
середнє значення для відповідей, які
зазначали учасники експерименту.

Отже, учасники гарвардського експерименту за умов підпису внизу форми частіше обманю●● середнє значення — 9,8; мода — 11, вали — у середньому додавали
приблизно чотири додаткові гомедіана — 10, розмах вибірки — 3;
ловоломки до свого результату.
зазначені учасниками відповіді:
Коли підпис слугував нагадуван●● середнє значення — 12, мода — ням про моральність, учасники
10, медіана — 11,5; розмах вибір- вказували тільки одну додаткову
головоломку.
ки — 8.
Відповідь:
фактичні правильні відповіді:
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Кількість розгаданих головоломок

20

повідомлено

18

фактично

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Без підпису

Додаткові питання для учнів:
• Якщо б ви були учасником експерименту, що б ви зробили? Чи ви
б схитрували?
• Подумайте та поділіться за бажанням: чи підписання подібних зобов’язань може вплинути на вашу
поведінку?
• Цікаво, що подібні дослідження
Ден Аріелі провів і серед студентів
щодо дотримання академічної доб
рочесності. На ваш погляд, як впливає підписання зобов’язання дотримувати доброчесності під час тесту
на ймовірність списування?

Підпис угорі
Чи дотримав принципів академічної доброчесності журналіст?

Підпис унизу

Діаграма 2

Відповідь: ні, оскільки на діаграмі
дослідники позначили середні значення відповідних даних, а в першій частині ми вже розглядали кількість обманів (які хоч і є, проте, не
становлять 100% випадків). Журналіст не ознайомився повністю
з особливостями експерименту та
свідомо чи несвідомо вдався до недоброчесної поведінки.

Відповідно до Закону України
«Про освіту» фабрикація є одним
із видів академічної недоброчесності. Фабрикація — вигадуванЧастина 2
ня даних чи фактів, що використоНатрапивши на діаграми з резуль- вуються в освітньому процесі або
татами дослідження команди гар- наукових дослідженнях.
вардських учених, журналіст ви«Фабрикація також може стосурішив опублікувати статтю, де
ватися вигаданих статистичних
зазначив таке: «Дослідження Дета інших даних, які нібито взято
на Аріелі, ізраїльсько-американ- з певних джерел інформації в раського професора психології та зі, коли таких джерел немає або
поведінкової економіки, підтвер- вони не містять відповідної інджують, що люди завжди обманю- формації. Фабрикацією також є використання вигаданих даних поряд
ють під час заповнення звітів».
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із правдивими, що іноді використовують у разі, коли правдивих даних не вистачає для обґрунтування
висновків дослідження». [5]

Таблиця 2
Результати ЗНО
з математики
2019 року

Професія
Дохід за рік, $
Продавець
5 000
ІТ-фахівець
18 000
Лікар
6 500
Серед тих характеристик, які ми вже Водій автобуса 6 000
навчилися визначати: розмах вибір- Відповідь: $8 875.
ки, середнє значення, мода, медіана, — гарвардські вчені фокусували Тепер уявіть ситуацію, що до цього
свою увагу на середніх значеннях магазину заходить Мері Барра, видослідження (окрім того, вони роз- конавча директорка Дженерал Моглядали і більш складні характерис- торс, дохід якої за 2019 рік становив
тики, які допомагають для якісних $21 327 881 (за даними дослідження
висновків у дослідженнях, наприк Equilar та Associated Press [2]). Яке
лад, середнє квадратичне відхилен- буде середнє значення доходу люня, проте, ми не розглядатимемо їх дей, які перебувають у магазині, за
таких умов?
на уроках математики).
Відповідь: $4 272 676,2.
Навіщо нам потрібні інші характеристики? Середнє значення дійсно Тобто, якщо ми не знаємо всіх умов
найбільш поширена і відома харак- середовища, лише середнє значення
теристика, проте, часто цим значен- може не бути достатньо інформативням можуть маніпулювати. Розгляне- ним. Визначте інші характеристики
вибірки (розмах, моду, медіану) для
мо приклад.
кожного випадку та порівняйте.
Завдання 2 (7 хв)
До магазину неподалік вашого до- Додаткове питання для учнів
му, у якому працює один праців- Чи траплялися вам ситуації в житті,
ник, зайшли ІТ-фахівець, лікар і во- де користуються лише середнім знадій автобуса. Визначте орієнтовний ченням там, де для висновків варто
середній дохід людей, які перебува- повідомляти й інші характеристики
вибірки?
ють у магазині, за такими даними.

% учасників, які
Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні
й отримали
результат

не подолали
поріг

155 202

18,11

отримали відповідний результат за шкалою 100—200 балів

[100; 120] [120; 140]
25,16

17,28

[140; 160]
18,59

[160; 180] [180; 200]
13,76

7,09

Джерело: звіт УЦОЯО
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25,16

0%

17,28

20%

40%

18,59

60%

13,76

80%

7,09

100%

% учасників, які не подолали поріг
% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100—200 балів [100; 120]
% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100—200 балів [120; 140]
% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100—200 балів [140; 160]
% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100—200 балів [160; 180]
% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100—200 балів [180; 200]
Завдання 3 (15 хв)
За даними Українського центру
якості освіти, результати ЗНО з математики 2019 року подано в таблиці 2.

Варто пояснити учням поняття
«фальсифікація даних», що є різновидом академічної недоброчесності. Фальсифікація — свідома
зміна чи модифікація вже наявних
даних, що стосуються освітнього
Визначте, чи наступне графічне процесу чи наукових досліджень.
подання даних є достовірним (діаграма 3)?
«Видавництво «Шпрингер» визначає фальсифікацію як «маніпулюПісля відповідей учнів варто звер- вання результатами досліджень
нути увагу на:
для створення помилкового уяв• невідповідність шкали 100% лення. Воно охоплює маніпулюі загальної суми даних на діаграмі вання зображеннями, видалення
(оскільки немає блоку тих учнів, «викидів» чи незручних результатів, зміну, додавання чи пропуск
які не подолали поріг);
точок даних тощо». [5]
• наскільки вибір виду та формату подання даних є ефективним Сформулюйте разом з учнями
(тип діаграми досить вдалий, про- орієнтири, яких варто дотримувати
те, формат подання «в просторі» — під час графічного подання резульне зовсім зручний);
татів дослідження:
• наскільки дотримано принципів
академічної доброчесності! (чи подано посилання на дослідження,
або якщо подано дані власного
дослідження, мають бути основні
характеристики вибірки та дати
проведення).

Діаграма 3
Результати
ЗНО 2019 року
з математики

• точне відтворення даних;
• тип діаграми найкраще візуалізує дані (наприклад, склад організації — кругова діаграма, середньомісячний дохід — стовпчикова
або графік);
• дотримання принципів академічберезень–квітень 2021
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Діаграма 4
Результати
ЗНО 2019 року
з математики
(% учасників)
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ної доброчесності (вказано джерело 2. Дослідження щодо найвиданих або характеристики вибірки та щих зарплат виконавчих дирекдату для власного дослідження).
торок світу за 2019 рік. URL:
https://www.equilar.com/reports/73Приклад діаграми, яка достовірно equilar-associated-press-ceo-payпоказує дані ЗНО 2019 року з мате- study-2020.html (дата звернення:
матики (діаграма 4).
16.03.2021).
3. Закон України «Про освіту».
Рекомендоване домашнє зав- URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
дання: виконати власне досліshow/2145-19#Text (дата звернендження (може бути опитування)
ня: 16.03.2021).
з теми (оберіть за бажанням) для
4. Звіти ЗНО. Сайт УЦОЯО. URL:
щонайменше 15 учасників; подати
результати дослідження у вигляді https://testportal.gov.ua/ (дата звертаблиці та діаграми; визначити ха- нення: 16.03.2021).
рактеристики (розмах вибірки, се- 5. Лист МОН від 23.10.2018 № 1/9650. Щодо рекомендацій з академічреднє значення, мода, медіана).
ної доброчесності для закладів виНа наступному уроці кожен із вас щої освіти. URL: https://zakon.rada.
оцінюватиме роботу однокласни- gov.ua/rada/show/v-650729-18#Text
ка/однокласниці за певними крите- (дата звернення: 16.03.2021).
ріями (додаток).
6. Шу Л., Мазар Н., Джіно Ф., Аріе
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Додаток

Критерії оцінювання домашнього завдання
Критерій

Кількість балів

Дані, подані в таблиці

1

Результати дослідження правильно подано у вигляді діаграми.
Обрано вдалий тип діаграми

2

Усі дані діаграми узгоджуються з даними з таблиці

2

Зазначено кількість респондентів і дату проведення дослідження
в описі діаграми

1

Правильно визначено розмах вибірки, середнє значення, моду,
медіану

4 (по 1 балу за кожне
правильне значення)

Оцінювання роботи однокласника*

2

Максимальний бал

12

Зображення: freepik.com

*Учні на наступному уроці зможуть перевірити роботу однокласника/однокласниці за цими
критеріями, за цю частину завдання отримають 2 бали.
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Принципи академічної
доброчесності
Урок правознавства, 10-й клас. Тема 4. Народовладдя
Знання й уміння
Розуміння особливостей виборчого процесу, поняття легітимності, а також основних
принципів народовладдя.

Час для проведення
Не менше ніж 35 хвилин.

Ключові питання
1. Легітимність як основа суспільно-політичного прогресу.
2. Взаємозв’язок між участю
в розробленні концепції розвитку та відповідальністю за
її реалізацію.
3. Доброчесність у діяльнос
ті всіх учасників як гарантія
легітимності.

Матеріали
Кольорові карти/стікери для
учасників груп, презентація
з теми «Принципи виборчого права», мультимедійний
проєктор або роздруківки основних понять (хмари слів,
QR-коди), маркери.

Мета
●● Пояснення практичного застосування принципів академічної доброчесності в навчанні, представлення академічної доброчесності як елемент суспільного договору між
учасниками освітнього процесу, що сприяє довірі одне до
одного, та результатів навчання;
●● формування в учнів розуміння легітимності державної
влади, яка ґрунтується на дотриманні та забезпеченні основних принципів виборчого права та є основою суспільного договору;
●● демонстрування взаємозв’язку між рівнем довіри громадян до інститутів державної влади й успішним суспільно-політичним розвитком.

Орієнтовний результат
●● Учні розуміють, наскільки важливим є вироблення та
дотримання загальних правил для успішної та ефективної
роботи;
●● учні мотивовані дотримувати академічної доброчеснос
ті в навчанні, оскільки розглянули принципи доброчеснос
ті, важливість втілення цих норм в усіх сферах на прикладі основ виборчого права.

Дата________ ПІБ______________ Час та місце проведення _______________

Методична робота

Доброчесність — широке поняття, яке
стосується не лише написання наукових
робіт, а й життя загалом. Для повнішого
розуміння її сутності важливо розглядати
доброчесність із різних сторін, через призму
історичних подій і правових документів. Усі
запропоновані уроки стосуються різних аспектів цього поняття.

●● Степан ПРИЙДУН, кандидат
історичних наук, викладач Тернопільського
національного педагогічного університету
ім. Володимира Гнатюка;

Перебіг уроку

Після обговорення запрошує взяти участь
у рольовій грі «Національна Асамблея». Має
мо групи, які уособлюватимуть делегатів регіо
нів (їхнє населення через політичні й історичні
обставини не можуть досягти спільної позиції
щодо розвитку. Старості відводиться роль спікера (координатора), який має забезпечити рівну
участь усіх регіонів у формуванні стратегії інтеграції. Учитель виконуватиме обов’язки представника незалежної міжнародної організації,
який не може впливати на результати гри, а лише фіксує відповідність об’єднавчих (виборчих)
процесів щодо міжнародних норм.

І. Організаційна частина
Необхідною передумовою допуску учнів
до участі в рольовій грі є розподіл ролей та
ознайомлення з пактом.
ІІ. Актуалізація пізнавальної діяльності
(через поділ на групи)
Учні діляться на групи (3—4 учні). Принцип
поділу за назвами форм державного правління/
устрою і їх характеристикою (роздруковані
твердження на картках, альтернатива — стікери з однаковими малюнками).
Після ознайомлення та підписання «Доброчесного пакту», який регламентує основні принципи поведінки під час практичного заняття
(на столі кожної групи) (біля 3 хв) (додаток 1
на с. 104).
Перед початком рольової гри вчитель пропонує
учням знайти помилки в логічних рядах: що
таке державний лад, які є форми державного
правління та державного устрою. Пускає роздруківку на кожну групу чи роздає твердження кожному в групі (інший варіант роздачі —
через жеребкування в групі: задіяні максимум
учасників). Представник групи озвучує результат роботи. Після завершення виступів «вивішує» правильні відповіді/виводить на екран
(біля 2 хв) (додаток 2 на с. 105).
Після отриманих відповідей звертається до
учнів подумати, які асоціації викликає поняття
(що означає) делегування повноважень (запис ідей на дошці (біля 3 хв)) — 1 представник із групи. Створюємо асоціативний кущ.

●● Ганна КУЛІЧУК, учителька історії
Русанівського ліцею м. Києва

Рольову гру розраховано: максимум на 25—
28 учнів.
Робота Національної Асамблеї
Вступне слово спікера: «Шановні представники регіонів, тривалий час ми живемо нарізно, хоча культурно і ментально наше населення
є дуже близьким, для покращення соціальноекономічного добробуту ми зібрались тут, щоб
виробити механізм інтеграції та формування нової держави, яка унеможливить порушення прав
і свобод кожного з нас».
Представник міжнародної організації наводить схему ознак держави та форми держави.
Тому акцентує увагу, що, окрім території і кордонів, невід’ємною ознакою держави є наявність державної влади, саме тому запрошую спікера запропонувати всім присутнім делегатам
способи формування державної влади.
Учнівські групи (делегати від територій) долучаються до обговорення та пропонують своє бачення, як сформувати державну владу. У зв’язку
з ментальними та культурними відмінностями
березень–квітень 2021
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територій проєкти, які вносять на розгляд делегати, відрізняються. Але більшість досягає
консенсусу, що найкращою формою правління
є республіка (час на роздуми — 2 хв).
Спікер пропонує делегатам сформувати вимоги
до майбутньої державної влади, відповідність
яким забезпечила б високий рівень довіри громадян та унеможливила б подальші внутрішньополітичні конфлікти.
За основу делегатам пропонується розглянути
можливість розробки та пропозицій своїх проєктів з урахуванням ключових принципів доброчесності: добирають синонім до доброчесності.
Варіанти від груп записують. Учитель підводить
до розуміння: доброчесність як складник влади.
Принципи подаємо через хмару слів (біля 5 хв).
Виступи делегатів територій, які висувають
свої критерії до державної влади. Пишуть на
стикерах та озвучують їх, враховуючи принципи
доброчесності (маркери, стикери на групу). Стикери і будуть оприлюднені на дошці (біля 2 хв на
групу).
Представник міжнародної організації пропонує систематизувати й узагальнити ці критерії, а також пропонує на розгляд делегатів
затвердження основних принципів виборчого
права: вільність, загальність, рівність і таємність.
Делегати обговорюють ці принципи та вносять
свої корективи (біля 3 хв).
Формування проєкту Виборчого кодексу
Спікер акцентує увагу на тому, що від затвердження цих принципів залежить подальша довіра до влади, яку буде обрано на виборах, які
будуть вільними, загальними, рівними та таємними. Дотримання цих принципів дасть
змогу забезпечити легітимність влади, тобто її законність та ефективність порівняно
з будь-якими альтернативами.
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На розгляд делегатів виноситься остаточний
текст затвердження Виборчого кодексу (об᾿єднані записи зі стикерів груп).
Голосування за виборчий кодекс (для його ухвалення необхідно не менше ніж 2/3 голосів усіх
делегатів, які беруть участь у голосуванні —
підняттям руки).
Представник міжнародної організації підсумовує результати роботи Національної Асамблеї і звертається до делегатів із подякою за
виконану важливу роботу, результат якої дасть
змогу не лише обрати легітимну владу, а й проводити референдуми з важливих державних
питань (форма державного устрою, пріоритети
зовнішньої та внутрішньої політики).
Делегати починають підготовку до виборчої
кампанії та об’єднавчого процесу територій
(біля 2 хв).
Учитель. Шановні друзі, сьогодні ви спробували себе в ролі делегатів Національної Асамблеї як установчого органу, зрозуміли, що для
успішної функціонування будь-якої організації/утворення дуже важливо… Що? (висловлюють позицію від групи. час на роздуми біля
1 хв). Тож яких принципів дотримуватимемо?
Відповіді учнів (біля 3 хв)
ІІІ. Завершальна частина
На завершення вчитель пропонує учням спрог
нозувати успішність державного будівництва
за підсумками роботи Національної Асамблеї
та дати відповіді на питання:
— Що є спільною основою успішного державного будівництва й ефективного навчання? (посилання на хмару слів).
— У чому полягає легітимність напрацьованого виборчого кодексу? (біля 3 хв).
Висновок/підсумок (учні): поясніть схему,
логіку викладу, посилаючись на твердження:
«гра за правилами», а не «з правилами»… (біля
5 хв).

Методична робота

ДОВІРА_ПРАВИЛА_ДОБРОЧЕСНІСТЬ_РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ
Прогнозована відповідь: у будьякій справі дуже важливою є довіра одне до одного, не важливо,
чи це командна робота, чи індивідуальна, запорукою успішного результату є «гра за правилами», а не
«з правилами». Якщо всі дотримуватимуть правил, то ви можете
спрогнозувати поведінку своїх колег чи партнерів, а отже, зможете
їм довіряти.

ІV. Домашнє завдання
Придумати схему та пояснити
зв’язок слів коду, а також слів
із малюнка.

Малюнок до
домашнього
завдання

відповідальність
доброчесність

справедливість

повага

довіра

Зображення: freepik.com

мужність
чесність
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Додаток 1

Основні принципи «Доброчесного пакту»
1

Толерантність до позицій і думок своїх колег/опонентів.

2 Чітке дотримання регламенту виступів.
3

Уникнення різнобічних трактувань, етнічних, расових, релігійних, культурних конфліктів і протистоянь у процесі дебатів чи дискусій.

4 Дистанціювання від політичного протистояння.
5 Рівні можливості висловлення своїх думок усіма учасниками гри.

Зображення: freepik.com

6 Користування гаджетами лише в регламентованих етапах гри.

104 Завуч
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Додаток 2

«Правда чи неправда»

Україна за формою правління є демократичною.

Єдиною конфедерацією згідно з конституцією в світі є США.

США за формою державного устрою є конфедерацією.

В Україні парламентські вибори відбуваються за змішаною системою.

Двопалатний парламент є характерним складником унітарного устрою.

Приведення Президента України до присяги під час інавгурації здійснює голова
Конституційного Суду.

Найпоширенішим синонімом слова легітимність є законність.

Україна в період з 2010 до 2014 рр. за формою правління була президентсько-парламентською республікою.

березень–квітень 2021
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Уникнення плагіату
Урок історії України, 10-й клас. Розділ 4.
Установлення й утвердження комуністичного
тоталітарного режиму в Україні
Знання й уміння
Розуміння особливостей становлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні
та його вплив на ідеологізації національно-культурного
життя України, усвідомлення
значення права на вільне висловлювання власних думок
для успішного розвитку суспільства.

Мета
●● Подання виявів плагіату в письмових завданнях/роботах та уникнення цього порушення академічної доброчесності;
●● формування в учнів уміння та навичок правильно
оформляти текстові роботи з використанням думок та ідей
інших людей на прикладі літературної дискусії в радянській Україні наприкінці 30-х рр. ХХ ст.;
●● систематизування отриманих знань, створення орієнтовної пам’ятки (ментальної карти).

Час для проведення
Не менше ніж 35 хвилин.

Матеріали
Телефон із доступом до інтернету, дошка.

Орієнтовний результат
●● Учні вміють розрізняти авторський текст, запозичені
ідеї та цитати в письмових роботах;
●● учні усвідомлюють необхідність дотримувати принципів академічної доброчесності під час написання письмових робіт.

Ключові питання
1. Плюралізм думок як основа вільного суспільства.
2. Чи може культура бути державною та залишатись культурою?
3. Ідеологічні рамки та диктати в літературі як «заохочення» привласнення чужих ідей.

Дата________ ПІБ______________ Час та місце проведення _______________

Методична робота

Тренінг «Підтримай Хвильового, або Плагіат
як складник тоталітаризму» проводиться як
урок узагальнення знань, умінь і навичок
наприкінці вивчення теми «Установлення
й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні». На основі реальних
історичних подій учні розглядають наслідки
недоброчесності для розвитку суспільства.

Перебіг уроку
І. Організаційна частина
Розподіл ролей. Напередодні уроку вчитель
обирає одного учня (ученицю), яка виконуватиме роль представника ідеологічно-пропагандистського відділу ЦК КП(б)У. На початку
уроку клас об’єднується у дві групи (у кожній
групі по 2 підгрупи): літераторів націонал-комуністичного напряму та консервативних адептів комуністичної ідеології (використання карток-малюнків).
Практичне завдання розраховано: максимум
на 20—25 учнів.
ІІ. Актуалізація пізнавальної діяльності
Вправа «Асоціативний кущ». Запис на дошці
Варіант I. Тоталітаризм
Доберіть можливий ряд синонімів.
Варіант ІІ. Плагіат (1 хв — на роздуми).
Тренінг «Підтримай Хвильового, або Пла
гіат як складник тоталітаризму»
Учитель. Шановні друзі, сьогодні ми ознайомимося з дуже важливим аспектом суспільно-політичного життя радянської України,
ідеологізацією національно-культурного жит
тя. Одним із ключових наслідків становлення
тоталітарного режиму на прикладі літературної дискусії 1925—1928 рр. Для усвідомлення
цього процесу вас поділено на 2 умовні групи
(з підгрупами) літературних діячів, вашу діяльність координуватиме представник ідеологічно-пропагандистського відділу ЦК КП(б)У. Тому передаю слово йому/їй.

●● Степан ПРИЙДУН;
●● Ганна КУЛІЧУК

Необхідною умовою участі в тренінгу є ознайомлення зі Статутом пролетарських письменників (додаток 1 на с. 110).
Представник ідеологічно-пропагандистського відділу ЦК КП(б)У. Шановні творці пролетарської літератури, я думаю, вам уже відомо
про виступ зухвальця Миколи Хвильового,
який своєю статтею «Про “сатану в бочці”, або
Про графоманів, спекулянтів та інших просвітян» не лише критикує високу культуру робітничого класу, а й ставить під сумнів основи нашої радянської державності, сіючи зерна
сумніву в головах і серцях послідовників товариша Сталіна. Саме тому я звертаюсь до вас
із проханням спростувати всі ідеї, які висловлює Хвильовий на основі ідеологічної доктрини комуністичної партії. Зараз групи отримають завдання ідеологічно-пропагандистського
відділу (додаток 2 на с. 110).
Група літераторів націонал-комуністичного
напряму отримує завдання підготувати есе з теми «Розвиток культури в умовах класової боротьби».
Перед виконанням завдань усі учасники отримують текст статті Миколи Хвильового «Про
«сатану в бочці», або Про графоманів, спекулянтів та інших просвітян», яку мають проаналізувати.
(Виконання групами завдань (запис ідей на стикерах — формат А4)).
Після завершення по 2 представники від підгруп двох напрямів презентують основні ідеї,
напрацьовані їхніми колегами (аргументи (на
стикерах)) з підгруп, ті, що за змістом переберезень–квітень 2021
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тинались, — будуть найбільш сильними, які ставлять перед вами вже готові ідеї та тези,
кріплять і залишають на дошці.
які ви маєте просто обґрунтувати. Як ви вважаєте, чи можна творчу особистість змушу(Загальна полеміка, до обговорення основних вати творити те, що потрібно, а не те, що воідей долучаються всі учні).
на хоче? Натомість перед іншою групою було
сформовано більш проблемну тему, але ідейУчитель. Шановні колеги, я радий, що ваші них вимог до авторів не ставили.
напрацювання призвели до такої цікавої дискусії, але, на мій погляд, для кращого інформу- Якість «вільних» робіт значно вища, а відсовання населення ваші роботи необхідно опуб ток текстових запозичень нижчий. Коли вас
лікувати в іноземних виданнях. Але оскільки заганяють у рамки і вимагають творчості, то
газети та журнали капіталістичних країн із ве- це часто призводить до плагіату — запозиликою обережністю ставляться до праць ра- чення чужих ідей і думок без належного їх
дянських літераторів, то вони дуже серйозно оформлення.
перевірятимуть ваші роботи. Тому я запрошую кожного автора перевірити свій текст на Ще раз переглянемо текст статті Миколи
наявність текстових запозичень за допомогою Хвильового. Як ви вважаєте, чи використовуонлайн-сервісів перевірки на плагіат.
вав він там чужі ідеї та думки.
Представник ідеологічно-пропагандистсь
кого відділу ЦК КП(б)У. Очевидно, що ваші
побажання є певною провокацією, спрямованою на підрив роботи літературних організацій пролетарського класу, але врахуємо думку авторів.

(Відповіді учнів).
Учитель. Оскільки ця стаття є полемічною,
автор згадує багато ідей інших людей, але
вказує, чиї це є ідеї та думки. Для написання
тексту це дуже важливо.

(Виступи авторів. Більшість погоджується «Послідовники Хвильового», а не графомани/просвітники (роздруківка чи вивести на
на необхідність перевірки своїх робіт).
екран).
(Перевірка текстів на плагіат).
Запам’ятайте, у будь-якому тексті, який ви пиУчитель. Шановні друзі, прошу вас озвучити шете, читач має чітко бачити такі складники.
відсоток унікальності своїх текстів.
Вправа «Дешифрувальник»
(Учні оголошують результати перевірки).
Учні мають розшифрувати текст:
авторськийтекстдослівнозапозиченийУчитель. Як ви вважаєте, чому унікальність текстнаписанийвласнимисловами,аленаписатекстів набагато вища в групи літераторів на- нийнаосновідумок таідейіншихавторів.
ціонал-комуністичного напряму?
Після розшифрування тексту на екран виво(Відповіді учнів (запис ідей на дошці)).
дять пояснення, учні пропонують до кожного
«розбитого» твердження актуальне пояснення.
Учитель. Шановні учні, які були в групі
представників комуністичної ідеології, сьо- Виведення на екран, або заготовки роздругодні ви, беручи участь у тренінгу, зіткнулися ківки:
з «літературним тоталітаризмом» — явищем, 1) авторський текст;
коли вас просять написати творчу роботу, але 2) дослівно запозичений текст (оформляєть108 Завуч
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ся як цитата та береться в лап
ки («»). У кінці такого речення
здебільшого вказується номер
джерела, яке зазначається в списку використаних джерел, і номер сторінки (звідки саме взято
цю цитату), наприклад [13, с. 24],
де 13 — це номер джерела в загальному списку наприкінці текс
ту, 24 — номер сторінки);
3) текст написаний власними словами, але написаний на основі думок та ідей інших авторів (у лапки
не береться, але необхідно вказати посилання, адже ви можете
перефразувати текст, але ідея запозичується).
ІІІ. Завершальна частина
Повертаючись до проблематики
плюралізму думок, запрошую вас
до формування власної позиції
(метод чистої дошки). Ідеї від груп
щодо поданих тверджень (для тих,
хто був менш активний з учасників
груп):
●● коригування власної позиції методом «побажань» — передумова
плагіату;
●● запозичення/привласнення чужих ідей (чи думок) — «min» негативні наслідки для особистості.

Зображення: freepik.com

Висновок/підсумок (учні): спробуйте пояснити хмару слів (слова
пов’язати в логічний текст) — біля 3 хв (додаток 3 на с. 111).
Рефлексія
На цьому уроці я навчився/-лася…
(біля 5 хв).
ІV. Домашнє завдання
Чим небезпечний плагіат на побутовому рівні? (замалювання у вигляді
скетч-схеми або ментальної карти).

Основні ідеї — плагіат у повсякденному житті (варіант І)/плагіат
у професійній діяльності (варіант ІІ).
Складники схем: хто, мета, чому небезпечний, навіщо використовують.
Рекомендовані джерела та література

1. В’ятрович В. М. Історія з грифом
«Секретно». Finita la tragedia Миколи Хвильового URL: http://tsn.ua/
analitika/istoriya-z-grifom-sekretnofinita-la-tragedia-mikoli-hvilovogo.html
(дата звернення: 17.03.2021).
2. Дзюба І. М. Микола Хвильовий:
«азіатський ренесанс» і «психологічна Європа». Київ: Видавничий
дім «Києво-Могилянська академія»,
2005. 48 с.
3. Історія української культури
в 5 томах, том 5, книга 2 / гол. редкол.: Б. Є. Патон, В. М. Даниленко,
М. Г. Жулинський, М. П. Бондар та ін.
Київ: Наукова думка, 2011. 1032 с.
4. Касьянов Г. В. Сталінізм і україн
ська інтелігенція (20—30-ті роки) /
Г. В. Касьянов, В. М. Даниленко. Київ:
Наукова думка, 1991. 96 с.
5. Кордон В. М. Українська та зарубіжна культура. Київ: Центр учбової
літератури, 2010. 584 с.
6. Попович М. В. Нарис історії
української культури. Київ: Артек,
1998. 728 с.
7. Семчишин М. Тисяча років
української культури. Київ: Либідь,
1993. 550 с.
8. Хвильовий М. Про «сатану в бочці», або Про графоманів, спекулянтів та інших просвітян». URL:https://
www.myslenedrevo.com.ua/uk/Lit/
Kh/Xvyljovyj/Liter/KamoGrjadeshy/
ProSatanu/3.html (дата звернення:
17.03.2021).
9. Шейко В. М. Історія української
культури / В. М. Шейко, Л. Г. Тшинецька. Київ: Кондор, 2006. 259 с.

Микола
Хвильовий
«Про “сатану
в бочці”, або Про
графоманів,
спекулянтів та
інших просвітян»
https://bit.ly/3cfrb6o
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Додаток 1

Основні засади та принципи
Статуту пролетарських
письменників
Вивести на екран (або роздруківка основних
тверджень)
1

Вірність ідеалам соціалістичного суспільства.

2

Толерантність і ввічливість у спілкуванні.

3

Використання допоміжних засобів під
час рекомендацій головуючого.

4 Дотримання правила піднятої руки.
5

Виконання обов’язків і завдань, зумовлених належністю до групи.

Додаток 2

Тези для групи представників комуністичної
ідеології, які мають бути обґрунтовані
в роботах для спростування ідей
М. Хвильового
●● Керівна та спрямовувальна роль комуністичної партії
поширюється на всі аспекти суспільно-культурного життя.

●● Соціалістичний реалізм — наймасовіша та найбезальтернативніша форма культурно-мистецького життя.
●● Усілякі ухили від соціалістичного реалізму є спробою
ревізій суспільно-політичного устрою СРСР.

110 Завуч
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Зображення: freepik.com

●● Йосип Сталін — не лише найкращий керівник партії
та держави, але провідний фахівець у галузі літератури та
культури.

Додаток 3

Хмара слів
оспівування культу
партії та Сталіна

втрата цінності
освіти

фактор копіювання
ідей

ідеологізація

індивідуальність
мислення

Зображення: freepik.com

відсутність
індивідуальності

установлення
тоталітаризму

знецінення праць,
творчості
березень–квітень 2021
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Переваги доброчесного
навчання
Урок всесвітньої історії, 10-й клас. Розділ 2.
Облаштування повоєнного світу
Знання й уміння
Розуміння наслідків Першої
світової війни, особливостей повоєнних зовнішньополітичних стратегій основних
геополітичних гравців, усвідомлення суперечностей щодо моделі системи міжнародних відносин за підсумками
Великої війни.

Час для проведення
Не менше ніж 35 хвилин.

Матеріали
Прапорці або таблички
для представників делегацій держав-учасниць Паризької мирної конференції, тексти 14 пунктів Вудро
Вільсона і Версальського договору 1919 року.

Мета
●● Демонстрування учням на прикладі Паризької мирної
конференції необхідності вироблення чесних правил гри
на міжнародній арені та переваг відкритих політичних
угод на противагу закулісній дипломатії;
●● формування уявлень ролі володіння знаннями та навичками для успішної реалізації особистості.

Орієнтовний результат
●● Учні отримають приклад переваг (на основі розгляду повоєнного влаштування світу, геополітичного вектору розвитку країн) самостійного та відповідального навчання;
●● учні, проаналізувавши принципи доброчесності, формують мотивацію до самостійного здобуття знання та
уникнення будь-яких виявів недоброчесності.

Ключові питання
1. Взаємозв’язок публічності та відповідальності міжнародних відносин з основними принципами академічної
доброчесності.
2. Вироблення та дотримання загальних правил гри як
основа легітимного міжнародного порядку.
3. Відповідальність і чесність у міжнародній політиці
й освітньому процесі: можливі реалістичні аналогії.

Дата________ ПІБ______________ Час та місце проведення _ ______________

Методична робота

Страшокласникам для кращого розуміння
матеріалу часом варто відчути себе в ролі учасників тих чи тих подій. Рольову гру «Паризька мирна конференція» проводять у контексті
вивчення теми «Облаштування повоєнного
світу». Заняття покликане прищепити учням
розуміння ролі доброчесності в усіх сферах
життя, зокрема, на рівні відносин держав.

Перебіг уроку

І. Організаційний етап
Напередодні уроку вчитель пропонує учням
поділитися на групи по 2—3 учні, які виконуватимуть роль делегацій основних учасників Паризької мирної конференції (Велика
Британія, Франція, США, Італія, Японія тощо), інші учні — представників преси, теж
по 2—3 людини на кожну державу.
Практичне завдання розраховано: максимум на 30 учнів.
На початку конференції делегати преси (різних країн) прикріплюють до дошки пункти
конвенції, а учасники груп підписують «бігунок» Міжнародної конвенції доброчес
ності».
Основні принципи Міжнародної конвенції
доброчесності
1. Публічність переговорного процесу.
2. Взаємоповага та толерантність під час
дискусії.
3. Відповідальне виконання взятих на себе
зобов’язань під час підписання міжнародних
договорів.
4. Повна заборона привласнення чужих міжнародних ініціатив під час обговорення нового міжнародного порядку.

●● Степан ПРИЙДУН;
●● Ганна КУЛІЧУК

с. 116), наприкінці уроку завершують третій
стовпчик як етап рефлексії.
Які суперечності між країнами могли зберегтися?
Англія—Німеччина—Франція—Італія тощо
(запис ідей від груп).
Рольова гра «Паризька мирна конференція»
Учитель. Перша світова війна, за словами
Т. Манна, стала матір’ю всіх геополітичних катастроф ХХ ст. Тому нам дуже важливо зрозуміти, чому підсумки Великої війни не лише не
унеможливили повторення глобального конфлікту, а й спровокували його. Наріжним каменем повоєнного міжнародного устрою став
Версальський договір 1919 року, який започаткував Версальсько-Вашингтонську систему
міжнародних відносин.
Тому сьогодні у вас буде можливість взяти
участь у Паризькій мирній конференції, за підсумками роботи якої й було укладено основні
мирні договори. Пам’ятайте, що ця конференція відбувається як діалог делегацій на рівні лідерів чи глав урядів держав, тому велике прохання дотримувати дипломатичного протоколу.
Отже, починаємо.

5. Прийняття рішень щодо затвердження проєктів міжнародних договорів 2/3 всіх
присутніх делегацій держав.

Делегація США (Вудро Вільсон). Шановні представники держав-переможниць, 5 років
континентальна «м’ясорубка» забирала життя
сотень тисяч людей. Сполучені Штати не могли
не втрутитись у цю війну, і саме наш вступ схилив шальку терезів на користь держав Антанти.

ІІ. Актуалізація опорних знань
Учні заповнюють таблицю (додаток 1 на

Саме тому я пропоную не просто компенсувати матеріальні втрати війни контрибуціяберезень–квітень 2021
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ми, а й сформувати механізми попередження
будь-яких війн. Адже втрату людського жит
тя не компенсуєш жодними виплатами. Вашій увазі пропоную план США щодо облаштування повоєнного світу, який дуже простий,
і складається з 14 пунктів.

замість виконання взятих на себе зобов’язань
на початку війни великі держави прагнуть жати там, де вони не сіяли.

Я вимагаю від держав Антанти виконання
Лондонської угоди 1915 року та забезпечення міжнародного контролю щодо повернен(Презентація 14 пунктів Вудро Вільсона).
ня територій колишньої Австро-Угорщини
Італійському королівству. Лише після викоДелегація Франції (Жорж Клемансо). Дякує- нання угод, укладених під час війни, ми момо Америці за її підтримку. І справді, її внесок жемо формувати основи нового міжнародноу перемогу над Четвертним союзом дуже ве- го устрою.
ликий, але не забуватимемо, що найбільш руйнівних наслідків зазнала Франція, яка витри (Загальна полеміка між делегаціями основних
мала основний тягар війни на собі в той час, держав).
коли Вашингтон роздумував: вступати у війну
чи продовжувати нейтралітет.
Делегація США (Вудро Вільсон). Шановні
учасники, дякую всім за дискусію, але я пропоную прийняти проєкт США як основу подальшого облаштування повоєнного світу, адже особливо важливим є забезпечення
принципів публічності міжнародних відносин та уникнення закулісних домовленостей.
Не менш важливим є створення Ліги Націй —
Делегація Великої Британії (Д. Ллойд
незалежної міжнародної організації, яка коорДжордж). Антанта — це не лише Франція
динуватиме міжнародну співпрацю й унеможчи США, Антанта — це щось значно більше.
ливлюватиме конфлікти.
Що нас об’єднало в союз проти агресивної Німецької імперії? Контрибуції? Території? Насамперед ми об’єдналися довкола цінностей, (Більшість делегацій відмовляється підтриякі є невід’ємним складником цивілізованих мати 14 пунктів Вудро Вільсона, вбачаючи
в них намагання закріпити першість США
суспільств, а саме — цінностей свободи.
в міжнародній політиці).
Саме тому я вимагаю справедливої компенсації для Франції, покарання для Німецької імперії, і лише після цього можна було б обговорити модель міжнародних відносин в умовах
облаштування повоєнного світу.

Але після розгрому Німецької імперії та її
союзників ми спостерігаємо, що Вашингтон
прагне зміцнитися не лише завдяки Німецькій імперії, а й державам Антанти. Про це
свідчить п. 2, про т. зв. «свободу морів», яка
спрямована на послаблення впливу Британії.
Вважаємо, що 14 пунктів як модель міжнародного порядку мають бути прийняті спільним
рішенням усіх держав, а не нав’язані лідером
США.

(Запитання представників преси до держав,
які відмовляються прийняти план Вудро Вільсона. Загальна дискусія (біля 5 хв загалом)).
(Більшістю голосів ухвалюється рішення про
початок переговорного процесу з державами,
які зазнали поразки у війні).

Учитель. Друзі, у чому була новизна 14 пунктів Вудро Вільсона для міжнародної полі
Делегація Італії (Вітторіо Емануеле Ор- тики?
ландо). Виграти війну набагато легше, ніж
виграти мир. Саме це ми зараз спостерігаємо: (Відповіді учнів (біля 5 хв)).
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Учитель. Зверніть увагу, після
відкидання плану США Вашингтон перейде до самоізоляції та
відійде від активного облаштування повоєнного устрою на європейському континенті. Окремі
ідеї 14 пунктів будуть реалізовані,
але неучасть США у функціонуванні Ліги Націй позбавить її дієвості й авторитету.

Жеребкування (паралельно) для
основних груп-держав
—— Чи підтримуєте ви загальновідому тезу, що в держави немає пос
тійних союзників, є лише постійні
інтереси?

Натомість, держави Антанти зосередяться на укладанні мирних договорів із державами, які зазнали
поразки, максимально намагаючись викачати матеріальні ресурси
з них, стимулюючи в переможених
народів реваншистські настрої,
якими скористаються фашисти та
нацисти.

—— Чи можуть непублічні домовленості компенсувати недосконалість процесу навчання в школі?

—— Як ви прокоментуєте вислів
В. Черчилля: «Гіршим за самих
союзників є тільки їхня відсутність»?

—— Доброчесність у міжнародних
відносинах і шкільному навчанні:
запорука успіху чи хрестоматійний
елемент утопії?

—— Як ви прокоментуєте вислів
Ф. Фоша про підсумки Першої свіЦе своєю чергою призведе до Дру- тової війни: «Це не мир. Це перегої світової війни. Запрошую вас мир’я на 20 років»?
поміркувати над питаннями (біля 3 хв): чому виведені правила Учитель. Саме ця тема з істопоряд? які ідеї? мета обох варіан- рії показує, наскільки важлитів? (Зіставити пункти Вільсона вим є запровадження принципів
та пункти академічної доброчес доброчесності (у разі дипломатії публічності) у будь-який проності).
цес. Держави Антанти не хотіли
Орієнтовний варіант висновків, вчитися на помилках своїх попередників та зберегли старі приндо яких підводить учитель
Ідеї В. Вільсона були своєрідним ципи міжнародного діалогу (запроєктом доброчесності в міжна- кулісні домовленості, поділ сфер
родних відносинах хоча б тому, що впливу тощо).
пропонували вироблення загальних правил і принципів міжнарод- Рефлексія
Заповнення разом з учителем табних відносин.
лиці (третя колонка — «Дізнались»), «банк ідей» від груп.
ІІІ. Завершальна частина
Висновок/підсумок (учні): за жеIV. Домашнє завдання
ребкуванням питань групи журналістів отримують тверджен- Проаналізувати закладені приння. Мають виділити «правда чи ципи в 14 пунктах, простежити
неправда». (час виконання — бі- в них вияв принципів академічної
ля 2 хв, час виступу — по 1 хв для доброчесності (формат виконання
й оформлення на вибір учнів).
груп) (додаток 2 на с. 117).

Рекомендовані
джерела та
література
1. Історія епохи очима
людини. Україна та
Європа у 1900—1939
роках: навчальний
посібник для 10 класів
загальноосвіт. навч.
закл. / Ю. Комаров,
В. Мисан,
А. Осмоловський
та ін. Київ: Генеза,
2004. 256 с.: іл.
2. Кіссінджер Г.
Світовий порядок.
Роздуми про
характер націй
в історичному
контексті. Київ: Наш
формат, 2017. 320 с.
3. Геффернен М.
Значення Європи.
Географія та
геополітика.
Київ: Дух і Літера,
2011. 464 с.
4. Цвєтков Г. М.
Міжнародні
відносини і зовнішня
політика 1917–
1945 рр. Київ: Либідь,
1997. 344 с.
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Додаток 1

Що зможете дізнатись, базуючись на темі уроку?
Хочу дізнатись

Дізнались

Зображення: freepik.com

Я знаю
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Додаток 2

Правда чи неправда
1. Франція — держава, яка внаслідок війни постраждала найбільше.
2. Вступ США у війну забезпечив Антанті перемогу над Четвертним
союзом.
3. Італія під час війни перейшла на бік іншого блоку та воювала до переможного кінця.
4. Бойові дії Першої світової війни завершились 11 листопада 1919 року.

Зображення: freepik.com

5. Німецька імперія була єдиним агресором під час війни, що належала до Антанти.
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Шкільний світ у регіонах України
ВІННИЦЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

СУМСЬКА

Книжковий магазин «Книги»
моб. тел.: 098-777-18-06
м. Вінниця, вул. Оводова, 29
Замовлення
та б/к доставка книжок
моб. тел.: 096-833-15-88
(Руслан)

Склад-магазин
«Шкільний всесвіт»
моб. тел.: 050-863-46-36 (Юля),
066-545-25-37 (Олена)
м. Кропивницький,
вул. Поповича, 7 В

СОБІНА Ганна Дмитрівна
моб. тел.: 099-036-26-10;
098-661-22-19
м. Суми, вул. Сірка, 10
(1 поверх)
Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти

ВОЛИНСЬКА

Відділ реалізації

З питань співпраці та реалізації
Адреса: вул. Бастіонна, 15,
склад-магазин «Шкільний світ»,
м. Київ, 01014

(044) 284-25-12,
(068) 335-35-18

kuharenko_j@osvita.ws
www.osvitaua.com

онлайн-магазин

для рекламодавців

www.osvitaua.com/shop

https://bit.ly/2roEJId

«Дім книги»
служб. тел.: 033-273-01-59
м. Луцьк, вул. Конякіна, 37 А
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти
Книжкова крамничка

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
БАНКОВСЬКА
Алла Аркадіївна
служб. тел.: 056-776-84-18;
моб. тел.: 096-373-16-33
м. Дніпро, вул. Дубініна, 12,
НВК № 28, каб. 220
(2 поверх)
Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти
Книжковий кіоск
тел.: 097-040-259-38
м. Дніпро, вул. Антоновича, 70
вул. Свердлова
Магазин «Оксфорд»
м. Кривий Ріг
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БІЛЕЦЬКА
Леся Володимирівна
служб. тел.: 041-247-36-58;
моб. тел.: 097-325-82-16
м. Житомир, вул. Щорса, 20 Б,
ЖОІ ППО, кімната 5 (1 поверх)
Магазин «Мегакнига»
тел.: 041-241-83-39,
098-318-41-84
м. Житомир, пров.
Скорульського, 8
Інтернет-магазин
megakniga.com.ua

ЗАКАРПАТСЬКА
КОБЕРНЮК Віктор
моб. тел.: 050-675-72-81,
096-333-83-03
Мукачевський, Перечинський,
Берегівський,
Свалявський р-ни

ЗАПОРІЗЬКА
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
Книжкова крамничка
(кімната 305)
моб. тел.: 097-976-31-20
(Олена)
м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 145

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
Магазин «Школяр»
тел.: 034-253-73-45,
067-750-35-41
м. Івано-Франківськ, вул.
Незалежності, 29
Магазин «Світ знань»
тел.: 034-250-38-44
м. Івано-Франківськ, вул.
Галицька, 10
м. Івано-Франківськ та область
моб. тел.: 050-433-89-29,
097-823-69-32
Магазин «Орфей»
моб. тел.: 068-057-01-49
м. Коломия, пл. Шевченка, 16/1

Магазин «Шкільний всесвіт»
тел.: 050-973-78-50 (Оксана),
095-165-49-33
м. Кропивницький,
вул. Тимірязєва, 63
(вул. Карпи)
Магазин «Маргарита»
тел.: 095-161-95-73 (Олена)
м. Помічна, Базарна площа

ЛЬВІВСЬКА
СИНЬОВА Ірина Іванівна
моб. тел.: 097-477-01-49
м. Львів, вул. Огієнка, 18 А,
ЛОІ ППО

МИКОЛАЇВСЬКА
СТЕПАНЕЦЬ Геннадій
моб. тел.: 050-490-64-24;
073-026-34-50
e-mail: cnml.mk@inbox.ru
Магазин навчальної
та методичної літератури
моб. тел.: 050-810-04-35;
073-810-04-35 (Оксана)
м. Миколаїв, вул. Адміральська,
4 А (МОІППО)
Мережа «Книгосвіт»
моб. тел.: 096-544-89-30
м. Миколаїв,
вул. 3-я Слобідська, 134,
м. Баштанка, смт Братське,
смт Єланець

ОДЕСЬКА
ОГУРЦОВ
Віталій Вікторович
моб. тел.: 050-490-19-93,
063-365-99-3,
096-232-28-90
e-mail: olga_od@i.ua
м. Одеса, вул. Бригадна, 54 Б/3
ПЕНЯЕВ Сергій Миколайович
моб. тел.: 098-771-28-14
Ганна Вацлавна
моб. тел.: 050-584-87-90
м. Одеса, 7-й км

ПОЛТАВСЬКА
ПАЛАМАРЕНКО
Любов Йосипівна
моб. тел.: 099-473-5620
м. Полтава, вул. Жовтнева, 64

РІВНЕНСЬКА
Рівненський інститут
післядипломної
педагогічної освіти
Книжкова крамниця
м. Рівне, вул. Чорновола, 74

КИЇВ ТА КИЇВСЬКА
ОБЛАСТЬ
КВНЗКОР «Академія
неперервної освіти»
Книжкова крамниця тел.:
097-293-42-43
м. Біла Церква, вул. Ярослава
Мудрого, 37
Магазин «Книги»
тел.: 067-859-94-11
м. Біла Церква, бульв.
Олександрійський, 10 А
тел.: 097-434-50-27
Ірина Суліменко, м. Київ

Книжковий магазин
«Шкільний світ»
м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 5
Книжковий магазин
«Шкільний світ»
м. Суми, вул. Сірка, 5

ТЕРНОПІЛЬСЬКА
СІНЬКОВСЬКА
Інна Михайлівна
служб. тел.: 035-243-57-83;
моб. тел.: 097-523-59-39
м. Тернопіль,
вул. Кривоноса, 7 А,
ТОКІ ППО,
бібліотека

ХЕРСОНСЬКА
Магазин «Книжковий меридіан»
КВ НЗ «Херсонська академія
неперервної освіти»
моб. тел.: 099-270-28-92 (Ірина),
066-920-52-67
e-mail: kmeridian@ukr.net
м. Херсон, вул. Покришева, 41,
Магазин «Учбова книга»
тел.: 0552-22-25-10;
095-162-37-27
м. Херсон,
вул. Преображенська, 22
Магазин «Учбова книга»
м. Херсон, вул. Кулика, 135
тел.: 055-234-22-90
Замовлення книжок по області
моб. тел.: 066-564-96-53 (Ірина)

ХМЕЛЬНИЦЬКА
ГУДЗЬ Віктор
моб. тел.: 097-354-10-95
Книжкова крамниця
м. Хмельницький,
вул. Озерна, 14

ЧЕРКАСЬКА
БОНДАРЕНКО
Олена Андріївна
служб. тел.: (0472) 64-76-22;
моб. тел.: 097-773-79-50
м. Черкаси,
вул. Бидгощська, 38/1,
ЧІО ПОПП, 101 (1 поверх)
Магазин «Навчальна
література»
моб. тел.: 067-918-74-92
м. Умань, вул. Європейська

ЧЕРНІВЕЦЬКА
МОРОЧКОВСЬКА
Лариса Анатоліївна
моб. тел.: 097-386-50-57
м. Чернівці, вул. Франка, 20,
ЧОІППО
Магазин «Оксамит»
моб. тел.: 068-057-01-49
м. Чернівці, вул. Головна, 45

ЧЕРНІГІВСЬКА
Магазин «Підручники»
служб. тел.: 046-261-40-21;
моб. тел.: 098-942-94-29,
063-550-94-63
м. Чернігів,
вул. Хлібопекарська, 29
Замовлення книжок по області
моб. тел.: 068-376-33-00
(Віктор)
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