
Модуль 3.4. Проект сприяння академічної доброчесності в школі 
Код 

м/м 
Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні 

Орієнтована 

дата виконання 

3.4.1 Організаційна 

робота 

Узгодження плану роботи щодо інтеграції освітніх 

компонентів з академічної доброчесності в навч.процес 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. з 02.09.2019 до 

13.09.2019  

3.4.2 Засідання 

методичної ради   

Мета і завдання роботи над Проектом сприяння 

академічної доброчесності в школі  

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. 12.09.2019 

3.4.3 Науково-

теоретичне 

забезпечення 

Навчально-методичного забезпечення проекту сприяння 

академічної доброчесності в школі, 

координація діяльності метод. служб  в забезпеченні 

умов для підвищення творчої активності вчителів 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. протягом року 

3.4.4 Накопичення 

матеріалу 

Створення «банку інформації» з питань сприяння 

академічної доброчесності в школі 

 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. протягом року  

3.4.5 Засідання ПМК 

вчителів почат. 

школи 

Семінар «Академічна доброчесність як невід’ємна 

складова забезпечення якості освіти» 

вчителі 

початкової школи 

кер. ПМК 

Петруненко С.В. 

05.11.2019    

3.4.6 Засідання МО 

класних 

керівників 

початкової школи 

Академічна доброчесність в умовах  Нової української 

школи  

1 Формування в учнів  початкової школи поняття 

«Академічна доброчинність» як основи успіху.   

2 .Виявлення та розвиток обдарованих дітей    

3. Організація та проведення виховних год за тематикою 

«Академічна доброчесність»   

класні керівники 

початкової школи 

Біліченко С.П. 

Нецька Л.В. 

07.11.2019 

3.4.7 Засідання МО 

класних 

керівників 

старшої школи 

"Виховання у школярів ціннісних мотивів соціальної 

спрямованості в умовах академічної доброчесності "  

1. Система роботи класного керівника по формуванню в 

учнів культури поведінки та спілкування.  

2. Нові форми роботи з обдарованими дітьми.                    

класні керівники 

старшої школи 

Біліченко С.П. 

Мирошник Ю.А. 

21.11.2019   

3.4.8 Анкетування 

педагогів 

 «Втілення плану інтеграції академічної доброчесності в 

навчальний процес»»                       

педагогічний 

колектив 

кер.тв.гр.  

Фурсова А.М. 

03- 06.12.19 

3.4.9  Засідання тв. 

групи «Освітній 

дайвінг» 

 «Методики інтеграції академ.доброчесності в 

навч.процес. Роль вчителя у формуванні в учн. свідомого 

ставлення до академ. доброчесності»         

педагогічний 

колектив 

кер.тв.гр.  

Фурсова А.М. 

11.12.2019                                                                       



Модуль 3.4. Проект сприяння академічної доброчесності в школі 
Код 

м/м 
Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні 

Орієнтована 

дата виконання 

3.4.10 Педрада Мотивація як головний чинник доброчесності   

 

педагогічний 

колектив 

Іванова С.А. 30.12.2019 

3.4.11 Нарада при дир «Формування академічної доброчесності через позакласні 

заходи»    

педагогічний 

колектив 

Біліченко С.П. 23.01.2020 

3.4.12 Засідання ПМК  

вчителів почат.  

школи 

Конференція «Вплив дотримання принципів академічної 

доброчесності на  навчання та викладання в початковій 

школі»  

вчителі початкової  

школи 

кер.ПМК 

Петруненко С.П. 

14.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.4.13 Засідання МО 

класних 

керівників 

початкової школи 

Формування етичних принципів  та інших 

доброчинностей в учнів початкових класів.  

1.Сприяння формуванню етичних принципів  та інших 

доброчинностей в учнів початкових класів.   

2.Розвиток моральних цінностей в умовах  Нової укр. 

школи   

3. Організація та проведення виховних заходів 

патріотичного спрямування          

класні керівники 

початкової школи 

Біліченко С.П. 

Нецька Л.В. 

10.01.2020                       

3.4.14 Засідання творчої 

групи «Освітній 

дайвінг» 

Круглий стіл. «Пошуки шляхів підвищення мотивації до 

навчання учнів. Шкідливість недоброчесної поведінки 

для учнів»  

педагогічний 

колектив 

кер.тв.гр.  

Фурсова А.М. 

19.03.2020 

3.4.15 Виховні години  Що таке принципи академічної доброчесності та чому вони 

важливі? 

 Види недоброчесної поведінки та як вона шкодить самим 

учням? 

 Знання – основний капітал для здобуття успіху в 

майбутньому 

класні керівники,  

9-11 кл. 

Данюшина Л. М. І чверть 

ІІ чверть 

ІІІ чверть 

 

 

 

3.4.16 Створення 

комп'ютерної 

бази пед.досвіду 

Виховні години  щодо академічної доброчесності в школі Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М.  протягом року  

3.4.17 Засідання 

методради 

Про результативність впровадження  Проекту 

академічної доброчесності в школі 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М.   23.04.2020   

 



Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP), що має на меті 
застосовувати спільний досвід США і України для розробки та втілення плану заходів задля орієнтації та навчання учнів/студентів, 
вчителів/викладачів та адміністраторів навчальних закладів України практичної цінності і важливості академічної доброчесності, наданні 
ресурсів і плану дій задля їхнього тісного залучення до зміцнення академічної доброчесності в освітньому середовищі. 

Місія Проекту: 

Формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі. 

Візія Проекту: 

Системні зміни в українській освіті, від яких виграють всі учасники академічного процесу – студенти та учні, викладачі та вчителі, 
університети та школи. 

Проект реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та за підтримки 
Посольства США в Україні.  

Детальніше про Проект: https://saiup.org.ua/pro-proekt/proekt-v-shkolah/  

 

 

https://saiup.org.ua/pro-proekt/proekt-v-shkolah/

