
Академічна доброчесність сучасного педагога як компонент 

 професійної компетентності  

(методичні рекомендації) 

 

В умовах воєнного стану реалізація Концепції «Нова українська школа» 

потребує формування особистості вчителя якісно нового типу: психологічно 

витривалого, високодуховного, компетентного, ініціативного, відповідального за  

дотриманням норм законодавства; готового до постійного професійного росту, 

підвищення професійної компетентності. Сучасному педагогу необхідні 

гнучкість і нестандартність мислення, здатність адаптуватися до швидких змін 

умов життя, готового до постійного професійного росту.  

Компетентний педагог – фахівець, який володіє ґрунтовними знаннями з 

предмета фахового спрямування, методичною майстерністю, раціонально діє в 

усіх професійних ситуаціях, застосовуючи досвід та беручи  відповідальність за 

свою діяльність взагалі та в пункті академічної доброчесності – зокрема. 

Нормативно-правовим забезпеченням академічної доброчесності у сфері  

загальної середньої освіти є Закони України: «Про освіту» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text), «Про повну загальну середню 

освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text), «Про авторське право і 

суміжні права» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text), «Про наукову 

та науково-технічну діяльність» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text). 

Відповідно до статті 42  Закону України «Про освіту» поняття «академічна 

доброчесність» визначається як «сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих)  

досягнень» [3]. Окремо у документі визначено види дотримання чи порушення 

академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та перелічено можливі 

способи покарання порушників.  

Міжнародний центр академічної доброчесності (ICAI), при Ратлендському 

інституті етики, Університет Клемсон у Південній Кароліні, визначає академічну 

доброчесність як прихильність п’ятьом фундаментальним принципам: чесність, 

довіра, справедливість, повага та відповідальність.  

Академічна доброчесність – морально-етичні принципи, що обов’язкові для  

дотримання не тільки вчителями, а й усіма іншими учасниками освітнього 

процесу (учнями, батьками). Дотримання культури академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу впливає на: усебічний розвиток особистості; 

зміцнення знань і навиків; установлення авторитету; створення сприятливого 

іміджу особистостей і закладу освіти в цілому; усвідомлення власної значущості.  

Акцентуємо увагу, що створення атмосфери академічної доброчесності необхідне 

в кожному освітньому закладі та передбачає розуміння всіма учасниками 

освітнього процесу сутності та необхідності дотримання її принципів. Тому 

вчителям доцільно розробити стратегію роботи з учнями та батьками за 

допомогою інформаційних та просвітницьких заходів (тренінгів, майстер-класів, 
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позанавчальних заходів, батьківських зборів тощо). Для сприяння академічній 

доброчесності учасниками освітнього процесу вчителям потрібно: 

− працювати над популяризацією принципів академічної доброчесності 

серед учнів і батьків; 

− ознайомлювати учнів і батьків з явищами, що є порушенням академічної 

доброчесності; 

− заохочувати учнів та батьків дотримуватися академічної доброчесності 

власним прикладом, демонструючи роботу з джерелами, посиланнями на них; 

озвученням першоджерел під час проведення уроків; 

− проводити з учнями роз’яснювальну роботу щодо негативних наслідків 

списування; 

− організовувати заходи для стимулювання самостійної інтелектуальної 

діяльності учнів;  

− інтегрувати роботу з учнями з розвитку академічної доброчесності в 

освітній процес (проведення уроків з академічної доброчесності, позанавчальних 

заходів); 

− роз’яснювати  батькам про недопустимість їхнього авторитетного впливу 

на педагогів для сприяння успішності учнів; 

− організовувати просвітницькі заходи щодо збагачення досвіду батьків у 

формуванні академічної доброчесності учнів (батьківські збори, консультації, 

тренінги тощо). 

Акцентуємо увагу, що дотримання академічної доброчесності 

педагогічними працівниками це: 

− посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

− виконання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

− надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, 

творчу) діяльність; 

− контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

− об’єктивне оцінювання результатів навчання учнів [3]. 

У статті 43 Закону України «Про повну загальну середню освіту»                    

порушенням академічної доброчесності визначено: 

− 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, окрім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання; 

− обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману 

є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та 

списування; 

− хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких 

інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання 

неправомірної переваги в освітньому процесі; 

− необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти [2].  

У статті 43 пункті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

визначено, що педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, 

стосовно яких установлено факт порушення академічної доброчесності: 

− не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення 

і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань; 

− не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті 

підвищення 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 [2]. 

Окрім кримінальної відповідальності за вчинення корупційного 

правопорушення, пов’язаного з одержанням неправомірної вигоди, учителі також 

є суб’єктами дисциплінарної відповідальності за неетичну або недоброчесну 

поведінку, а також можуть бути притягнуті до академічної відповідальності за 

порушення академічної доброчесності. Вимоги до педагогічних працівників щодо 

етичної поведінки та доброчесності встановлені відповідними нормами законів. 

Так, відповідно до статті 54 пункту 2 Закону України «Про освіту», педагогічні 

працівники зобов’язані: дотримуватися академічної доброчесності та 

забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

дотримуватися педагогічної етики; настановленням і особистим прикладом 

утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема 

правди і справедливості; формувати в здобувачів освіти усвідомлення 

необхідності додержуватися Конституції та Законів України [3]. 

Відповідно до статті 43 пункту 6 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» визначено, що факти порушення академічної доброчесності 

враховуються під час: 

− вирішення питання про притягнення педагогічного працівника до 

дисциплінарної відповідальності; 

− конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти [2]. 

Види академічної відповідальності, мають бути застосовані до педагогічних 

працівників, відповідно до вчинених порушень.  



Звертаємо увагу, що причинами порушення академічної доброчесності 

педагогами може бути: відсутність добропорядності; низький рівень педагогічної 

компетентності, культури, добропорядності; майстерності (формати завдань та 

уроків, релевантність інформації (міра відповідності отримуваного результату 

бажаному), недостатня поінформованість про принципи академічної 

доброчесності, брак нормативного врегулювання та відчасти, відповідна 

безнаказаність; недостатнє розуміння важливості академічної доброчесності; 

можливість уникнути відповідальності тощо. 

Для спрямування своєї діяльності на упровадження академічної 

доброчесності  в освітній процес учителям необхідно:   

− діяти у професійних і навчальних ситуаціях, дотримуючись принципів 

академічної доброчесності; 

− самим бути прикладом для інших учасників освітнього процесу в 

дотриманні цінностей академічної доброчесності; 

− працювати над власними: культурою, відповідальністю, професійно-

особистісним зростанням, професійним саморозвитком і самоосвітою; 

− дотримуватися норм законодавства про авторське право та суміжні 

права; 

− поважати інтелектуальну працю іншого та вчити цьому учнів; 

− посилатися на джерела інформації, у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей тощо; 

− давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із 

моральними та професійними нормами; 

− наголошувати учням на неприпустимості списування тощо; 

− оволодіти інструментарієм і методиками контролю дотримання 

академічної доброчесності учнями; 

− розв’язувати складні професійно-педагогічні проблеми, які вимагають 

здатності брати на себе відповідальність; 

− знати про форми академічного плагіату та про шляхи запобігання йому; 

− оцінювати результати навчання учнів, дотримуючись  сучасних форм і 

критеріїв оцінювання (формувальне оцінювання); 

− брати участь у цільових заходах, присвячених питанню академічної 

доброчесності (конференціях, «круглих столах», квестах, тренінгах, семінарах 

тощо); 

− поширювати власний досвід роботи з організації дотримання принципів 

академічної доброчесності у соціальних мережах, власних блогах і сайтах; 

− дотримуватися правил посилання на джерела інформації при 

використанні чужого освітнього контенту (презентацій, відео, відомостей, 

тверджень, ідей); 

− не надавати учням допомогу, не передбачену умовами або процедурами 

проходження контрольних заходів, під час підсумкового оцінювання 

(семестрового та річного), державної підсумкової атестації, зовнішнього 

незалежного оцінювання тощо; 



− не брати участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, 

нечесністю; підробкою та використанням документів; 

− не заохочувати батьків до хабарництва за оцінювання учнів. 

Звертаємо увагу педагогів закладів загальної середньої освіти, що 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 

«Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text) сформовано рекомендований 

перелік з різних стилів оформлення списку наукових публікацій: MLA (Modern 

Language Association) style; APA (American Psychological Association) style; 

Harvard style; Chicago/Turabianstyle; ACS (American Chemical Society) style; AIP 

(American Institute of Physics) style; IEEE (Institute of Electrical and Electronics  

Engineers) style; Vancouver style; OSCOLA; APS (American Physics Society) style; 

Springer MathPhys Style. Приклади оформлення джерел можна знайти за 

посиланням: https://cutt.ly/5CBuHz8  

Звертаємо увагу, що бібліографічний опис списку використаних джерел, 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 

«Про затвердження Вимог до оформлення дисертації», можна оформлювати за 

вибором, із урахуванням чинних Національних стандартів України: ДСТУ      

ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 

справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання» (ГОСТ 7.1–2003); ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», з 

поправками, внесеними в національний нормативний документ від 2017 року 

«Поправки, внесені в Національний нормативний документ ДСТУ 8302:2015. 

Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання». 

Для підвищення своєї професійної компетентності з питань академічної 

доброчесності рекомендуємо вчителям використовувати освітні інтернет-

платформи, на яких можна знайти онлайн курси; сертифікаційні програми; 

тренінги; семінари, майстер-класи, вебінари з зазначеного напряму: EdEra 

(https://www.ed-era.com); платформа масових відкритих онлайн-курсів 

«Прометеус» (https://prometheus.org.ua); Центр нової освіти Івана Іванова 

(http://ed-center.org); Український освітній онлайн-портал для вчителів  «На урок»  

(https://naurok.com.ua); Національна освітня платформа «Всеосвіта» 

(https://vseosvita.ua); платформа онлайн-освіти зі сталого розвитку  Impactorium  

(https://impactorium.org/uk); платформа спільноти українських освітян EdCamp 

Ukraine (https://www.edcamp.ua).  

З метою розвитку навиків академічної доброчесності, учителям доцільно 

долучитися до проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» 

(Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), що реалізується 

Американськими Радами з міжнародної освіти, за сприяння Посольства США в 

Україні (Відділу преси, освіти та культури), Міністерства освіти і науки України 

та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для об’єднання 

професійної спільноти освітян загальної середньої та вищої освіти з обміну 

досвідом та співпраці задля підтримки академічної доброчесності та якості 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text
https://cutt.ly/5CBuHz8
https://www.ed-era.com/
https://prometheus.org.ua/
http://ed-center.org/
https://naurok.com.ua/
https://vseosvita.ua/
https://impactorium.org/uk
https://www.edcamp.ua/


освіти. Онлайн-курс з розвитку навиків академічної доброчесності, матеріали 

проєкту, інформаційні бюлетені, різноманітні розробки з даного питання                                                     

знаходяться у вільному доступі за посиланням 

(https://americancouncils.org.ua/programs/academiq/).  

Для запобігання та фіксації різних видів порушення академічної 

доброчесності учнями, для виявлення наявності запозичень, учителям закладів 

загальної середньої освіти доцільно використовувати спеціальні програми та 

онлайн-сервіси перевірки на плагіат. 

Програма перевірки рівня плагіату – комп’ютерна програма, яка порівнює 

та відшукує текстові збіги в різних документах. Найпростішою для використання 

«антиплагіатною» системою є пошукові інтернет-сервіси (google, bing, 

duckduckgo тощо), для застосування яких потрібно ввести у «вікно» пошуку 

невеликий текстовий фрагмент (речення або його частину), а пошукова система 

покаже, у яких документах із інтернету зустрічається цей текст [1]. Доступні в 

Україні антиплагіатні програми, системи виявлення текстових запозичень 

працюють за таким же принципом інтернет-пошуку: UNICHECK 

(https://unicheck.com/uk-ua); Edu-Birde  (https://edubirdie.com/perevirka-na-plagiat); 

Plag.com.ua (https://www.plag.com.ua/);  UNPLAG (https://unplag.en.softonic.com/); 

Advego Plagiatus (https://advego.com) та інші. 

Академічна доброчесність сучасного учителя, уміння брати на себе 

відповідальність за результати своєї діяльності, дотримуватися норм 

законодавства про авторське право і суміжні права – є необхідною умовою для 

його професійного зростання, підвищення професіоналізму та компетентності.  
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