Відповіді на запитання учасників вебінару 30 березня 2020 року «Академічна дорочесність»
Проект сприяння академічній доброчесності в Україні - SAIUP
Просимо не публікувати відповіді відокремлено від матеріалів презентацій, оскільки вони не є
повноцінними публікаціями, і оформлені у письмовій формі через брак часу відповісти на них
під час вебінару.

1) Цікавлять інтерактивні заняття, квести, конкурси для викладачів та вчителів з питань
академічної доброчесності.
˗

Чимало інтерактивних завдань, в залежності від класу та рівня складності, можна знайти
в методичних матеріалах «Виховуємо академічну доброчесність в школі», розроблених
Наталією Шліхтою та Іриною Шліхтою. Методичні рекомендації для вчителів можна
завантажити тут, а робочий зошит для учнів тут. Окрім цього, доступні три сценарії уроків
інтерактивного характеру з академічної доброчесності. Зокрема, у презентаціях до цих
уроків є посилання на інтеративний тест Kahoot.

˗

Запропонуйте учням також розважальний «профорієнтаційний» тест.

˗

Для

вчителів,

які

володіють

англійською

мовою,

можемо

запропонувати

50

різноманітних вправ з академічної доброчесності.
˗

Для вчителів англійської можуть стати у нагоді перелік активностей, які можна
використовувати на занятті, а також сценарій англомовного уроку для учнів старших
класів.

2) Які засоби впливу ефективно застосовувати до учнів, яких виявлено в порушені академічної
доброчесності?
-

Підходи мотивації до дотримання принципів академічної доброчесності: позитивний та
негативний. Негативний: порушив правила – наступить відповідальність та покарання,
акцентр сааме на страхові порушити. Позитивний: нагороджувати тих, хто дотримується
принципів, підтримувати їх, наголошувати на важливості та цінності знань, а не визнання
через оцінки. Коли знання вийдуть на перший план, здобувачі освіти мають зрозуміти
їхню цінність. Наголошувати на тому, що користь від дотримання принципів академічної
доброчесності набагато більша, ніж користь від шахрайств, які не помітять, і які принесуть
симптоматичні зиски, як от вища оцінка.

-

Ідея: започаткувати онлайн-журнал, сайт, стінівку, де публікувати найкращі тексти учнів,
проводити

конкурси,

дискусії,

дебати,

що

стосуються

теми

доброчесності,

відповідальності, гідності, вибору професії тощо. Чим ця тема публічніша і чим більше
про неї знають і її обговорюють, тим більша ймовірність, що спільнота згуртується
довкола спільних принципів.

3) Академічна доброчесність повинна формуватися у дитини з якого віку?
˗

Про академічну доброчесність варто говорили з дітьми з наймолодшого віку. В межах
Проекту SAIUP було розроблено Методичні вказівки для вчителів та зошит “Виховуємо
академічну доброчесність в школі” (авторства Наталії Шліхти та Ірини Шліхти), у яких
йдеться про обговорення доброчесності уже починачи від початкової школи. З
матеріалами

та

прикладами

можна

ознайомитися

тут

https://saiup.org.ua/resursy/metodychni-vkazivky-dlya-vchyteliv-vyhovuyemo-akademichnudobrochesnist-v-shkoli/

4) Яким чином педагоги/директори мають здійснювати перевірку плагіату. Який механізм
отримання такої програми школою?
˗

Про питання плагіату та того, як його уникнути, можна ознайомитися у інформаційних
бюллетенях

«Академічна

доброчесність»

https://saiup.org.ua/resursy/seriya-

infobyuleteniv-akademichna-dobrochesnist/
5) Назвіть, будь ласка, надійні програми для перевірки текстів на плагіат
˗

Є різні сервіси з перевірки на плагіат, зокрема в Україні працюють Unicheck
https://unicheck.com/uk-ua та StrikePlagiarism https://strikeplagiarism.com/ua/
Детальніше з їхньої роботою та умовами співпраці з ними можна ознайомитися на сайтах
сервісів.

6) Як забезпечити дотримання принципів академічної доброчесності в умовах роботи в гуглкласі?
˗

Дистанційне навчання створює багато викликів перед вчителями та викладачами,
зокрема у контексті дотриманння академічної доброчесності. Кожна платформа з
дистанційного начання має свої специфіки, тому важко говорити загалом, проте важливо
пам'ятати, що учні чи студенти не можуть списати/сплагіювати креативні завдання, тож

саме креативні завдання допоможуть у протистоянні з проявами академічної
недоброчесності.
7) Як правильно можна використовувати у кандидатській дисертації текст статей, які
надруковані за темою дослідження?
˗

Про використання власних напрацювань та те, як уникнути самоплагіату, йдеться у
інформаціному бюлетені №3, який можна прочитати тут:

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-infobulletin-3/

8) Скажіть будь ласка, якщо я помітила, що мій колега використав мої напрацювання без
посилання на мене та після повідомлення йому даного порушення він повністю ігнорує це,
куди мені слід звернутись за допомогою. Дякую.
˗

У закладі освіти має створена і функціонувати Етична комісія, функція якої – розглядати
подібні дилеми. Найпростіше таку колізію вирішити на рівні колективу, адже саме
колектив та етичні принципи можуть змусити недоброчесного автора/авторку визнати
порушення і накласти відповідні санкції на порушника/порушників академічної
доброчесності. Розгляд має бути прозорим, публічним або не публічним в залежності від
того, які політики обирає заклад освіти. Є успішні практики закладів вищої освіти
(зокрема

Національного

університету

«Острозька

академія»,

Чернівецького

національного університету ім. Ю.Федьковича, Ізмаїльського державного гуманітарного
університету, у яких функціонують Етичні комісії та розглядають звернення/підозри щодо
порушень академічної доброчесності на рівні закладів вищої освіти). Подібні комісії
також можуть бути створені у закладах повної загальної середньої освіти, якщо це
стосується рівня середньої освіти.
˗

В Україні також працює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
(НАЗЯВО), з діяльністю якого можете ознайомитися тут https://naqa.gov.ua/ , в межах
якого

створено

Комітет

з

етики

https://naqa.gov.ua/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ , який займається розглядами подібних питань.

9)Ваша порада, якщо керівництво закладу ігнорує академічну доброчесність.

˗

Оскільки поняття академічної доброчесності є у Законі «Про освіту», «Про повну загальну
середню освіту», «Про вищу освіту», у критеріях Національного агентства з забезпечення
якості вищої освіти та Державної служби з якості освіти, опираючись на документи та
вказівки цих інституцій та заручившись підтримкою колег-однодумців, можна
переконати керівництво у необхідності працювати над розвитком культури академічної
доброчесності у закладі освіти.

10) Чи є порушенням принципу академічної доброчесності копія картини?
˗

Якщо копія картини здійснена без дозволу/відома авторів, представлена як власний
доробок і використана у освітньому процесі (зокрема, на творчому конкурсі, як фінальна
чи проміжна робота тощо), то це можна вважати порушенням академічної
доброчесності, адже це безпосередньо стосується процесу здобуття освіти. Якщо поза
процесом здобуття освіти, то тут потрібно звертатися до Закону «Про авторське право і
суміжні права».

11) Де можна знайти інтерактивні вправи?
Відповідь на це запитання описано під питанням №1.
12) Інфографіка «Зрозуміло про академічну доброчесність
Інфографіка про академічну доброчесність є у вільному доступі і доступна до скачування тут
українською

мовою

https://saiup.org.ua/resursy/zrozumilo-pro-akademichnu-dobrochesnist-

infografika-dlya-shkolyariv/
Тут англійською мовою https://saiup.org.ua/resursy/simple-facts-academic-integrity-infographics/
Щодо паперових примірників, - ми з радіст. Безкоштовно надішлемо комплекти, якщо ви
напишете електронного листа на saiup.press@gmail.com . Паперові примірники ми зможемо
надіслати після завершення карантину, оскільки наразі працюємо віддалено.

Щиро дякуємо за запитання та зацікавленість тематикою академічної доброчесності.
Вкотре

запрошуємо

знайти

нашу

сторінку

у

соцмережі

Фейсбук

https://www.facebook.com/saiuproject/
Матеріали, розроблені проєктом SAIUP, також розміщені на веб-сайті https://saiup.org.ua/

З питаннями Ви можете звертатися до нас через електронну пошту saiup.press@gmail.com
або через сторінку на Фейсбук.

