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Юрій Вергун,
директор департаменту
інституційного аудиту
Державної служби якості освіти України

ч. 2 ст. 41 Закону України «Про освіту»,
ч. 1 ст. 42 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Система забезпечення якості освіти:
система забезпечення якості в закладах освіти
(внутрішня)

система зовнішнього забезпечення якості освіти
(інституційний аудит, моніторинг, сертифікація
вчителів, акредитація освітніх програм)

система забезпечення якості в діяльності органів
управління, що здійснюють зовнішнє забезпечення
якості освіти

Академічна доброчесність - це сукупність
етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають
керуватися учасники освітнього процесу
під час навчання, викладання та
провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри
до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень.
(ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про освіту»)

Внутрішня система забезпечення якості освіти включає: (ч. 3 ст. 41 ЗУ «Про освіту»)
: освіти
ü стратегію (політику) та процедури забезпечення якості
ü СИСТЕМУ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
ü оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти
ü оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науковопедагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників
ü оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської
діяльності керівних працівників закладу освіти
ü забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу,
в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти
ü забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
закладом освіти
ü створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища,
універсального дизайну та розумного пристосування

Оцінювання
освітнього
середовища

Оцінювання
діяльності
педагогічних
працівників
Система
оцінювання
здобувачів освіти
Оцінювання
управлінської
діяльності

Керівник закладу освіти –
затверджує положення про внутрішню систему
забезпечення якості освіти в ЗЗСО,
забезпечує її створення та функціонування
(ст. 38 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»)

Органи місцевого самоврядування –
відповідають за забезпечення
якості освіти на відповідній території
Державна служба якості освіти –
надає рекомендації, здійснює
інституційний аудит

Положення про внутрішню систему
забезпечення якості освіти
-

ВКЛЮЧАЄ:
механізми забезпечення академічної доброчесності;
порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності;
види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні
порушення академічної доброчесності
(ч. 2 ст. 42 ЗУ “Про повну загальну середню освіту” № 463-IX)
Розроблення та оприлюднення положення про академічну доброчесність
( варто залучити якнайбільше учасників освітнього процесу)

Орієнтовна структура Положення:

üПравові та етичні принципи академічної доброчесності в закладі освіти;
üПерелік можливих порушень;
üІнформаційні заходи із формування академічної доброчесності та
попередження фактів порушення;
üПорядок реагування на факти можливого порушення та можливі види
відповідальності за ці порушення.

Дотримання академічної
доброчесності передбачає:

Учнями

Педагогами
• посилання на джерела
інформації у разі використання
ідей, розробок, тверджень,
відомостей;
• контроль за дотриманням
академічної доброчесності
здобувачами освіти;
• об’єктивне оцінювання
результатів навчання

• самостійне виконання
навчальних завдань, завдань
поточного та підсумкового
контролю результатів навчання
(для осіб з особливими освітніми
потребами ця вимога
застосовується з урахуванням
їхніх індивідуальних потреб і
можливостей);
• посилання на джерела
інформації у разі використання
ідей, розробок, тверджень,
відомостей

(ч. 2, 3 ст. 42 ЗУ «Про освіту»)

Порушення академічної доброчесності
§ Академічний плагіат;
§ Фабрикація;
§ Фальсифікація;
§ Списування;
§ Обман;
§ Хабарництво;
§ Необ’єктивне оцінювання;
§ Надання педпрацівниками допомоги учням під час проходження ними
підсумкового оцінювання (семестрового та річного), ДПА, ЗНО, не
передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження;
§ Використання учнем під час контрольних заходів непередбачених
допоміжних матеріалів та/або технічних засобів;
§ Проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших
осіб;
§ Вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза,
примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з
метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання
(ч. 2 ст. 42 ЗУ «Про освіту»)
(ч. 4 ст. 43 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»)

Види академічної відповідальності
Педагогічні працівники
• 1) не можуть бути залучені до проведення
процедур та заходів забезпечення і
підвищення якості освіти, учнівських
олімпіад та інших змагань;
• 2) не можуть бути допущені до
позачергової атестації, що має на меті
підвищення кваліфікаційної категорії або
присвоєння педагогічного звання;
• 3) не можуть отримувати будь-які види
заохочення (премії, інші заохочувальні
виплати, нагороди тощо) протягом одного
року;
• 4) можуть бути позбавлені педагогічного
звання

(ч. 5, 7 ст. 43 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»)

Учні
• 1) зауваження;
• 2) повторне проходження
підсумкового оцінювання;
• 3) повторне проходження ДПА;
• 4) повторне проходження
відповідного освітнього
компонента освітньої програми;
• 5) позбавлення отриманих із
порушеннями академічної
доброчесності академічної
стипендії, призових місць на
учнівських змаганнях, турнірах,
олімпіадах, конкурсах

Заходи щодо формування
академічної доброчесності

Доступні
методи
пошуку
інформації

Просвітницька
робота
Практичні
заняття

Коректне
посилання на
джерела

Розробка
чітких
критеріїв
оцінювання
навчальних
досягнень та їх
використання

Інституційний аудит

Оцінювання освітніх та управлінських процесів
15 вимог
(певні настанови, поради
щодо забезпечення якості
освітньої діяльності та
якості освіти)

• 3 вимоги
• 15 критеріїв
Освітнє
середовище
закладу
освіти

52 критерії
(мірило, інструмент для
оцінювання окремих
компонентів)

96 індикаторів
(показники,
що визначають зміст
критеріїв)

• 4 вимоги
• 13 критеріїв

• 3 вимоги
• 7 критеріїв

Система
оцінювання
здобувачів
освіти
закладу
освіти

Педагогічна
діяльність
педагогічних
працівників
закладу
освіти

Управлінські
процеси
закладу
освіти

• 5 вимог
• 17 критеріїв

КРИТЕРІЇ
оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу
освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти
Напрям оцінювання

Вимога/правило організації
Критерії оцінювання
Індикатори оцінювання
Методи збору інформації
освітніх і управлінських процесів
закладу освіти та ВСЗЯО
3.4. Організація педагогічної
3.4.1. Педагогічні
3.4.1.1. Педагогічні працівники
3.4.1.1. Спостереження,
3. Педагогічна
діяльності та навчання
працівники під час
діють на засадах академічної
опитування
діяльність
здобувачів освіти на засадах
провадження
доброчесності
педагогічних
академічної доброчесності
педагогічної та наукової
(творчої) діяльності
працівників
дотримуються
закладу освіти
академічної
доброчесності
3.4.2. Педагогічні
3.4.2.1. Частка педагогічних
3.4.2.1. Спостереження,
працівники сприяють
працівників, які інформують
опитування
дотриманню академічної здобувачів освіти про правила
доброчесності
дотримання академічної
здобувачами освіти
доброчесності
4.5. Формування та забезпечення 4.5.1. Заклад освіти
4.5.1.1. Керівництво закладу освіти 4.5.1.1. Вивчення
4. Управлінські
реалізації політики академічної впроваджує політику
забезпечує реалізацію заходів
документації, опитування
процеси закладу
доброчесності
академічної
щодо формування академічної
освіти
доброчесності
доброчесності та протидіє фактам її
порушення
4.5.1.2. Частка здобувачів освіти і 4.5.1.2. Опитування
педагогічних працівників, які
поінформовані щодо дотримання
Додаток до Порядку проведення інституційного аудиту
академічної доброчесності
закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 09.01.2019 №17)

Дотримання академічної доброчесності

Дякую за увагу!
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