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                         «Чесне навчання- запорука успішності випускника» 

                                                            План  

№ 

з\п 

 

 

Тема заходу 

 

Форма 

проведення 

 

Відповідальні  

 

Виконання  

1 Ознайомлення 

викладачів та 

здобувачів освіти з 

моделлю організації 

освітнього процесу в 

коледжі (модель 

«Positive U» 

Обговорення 

питання на 

засіданні 

викладачів 

циклової комісії 

 

Викладачі. 

Здобувачі 

освіти. 

 

2 Елементи 

ситуативних 

«провокацій» на 

лекціях, практичних 

заняттях, рольові 

ігри. 

Навчальні 

заняття 

 

Викладачі 

Здобувачі 

освіти. 

 

3 Створення типових 

ситуацій зі 

здобувачами освіти з 

питань «Коректна 

робота з джерелами» 

та «Плагіат. Види 

плагіату», 

«Запозичення чужих 

думок без належного 

посилання» 

 

Навчальні 

заняття, 

позааудиторна 

робота 

Викладачі 

Здобувачі 

освіти. 

 

4 Про доброчесність у 

«всесвітній 

павутині»: чому 

навчання впродовж 

життя має сенс» 

Виховні заходи Викладачі 

Здобувачі 

освіти 

 

5 «Декларація про 

дотримання 

принципів 

доброчесності під 

час навчання». 

Підписати. 

Заввідділеннями 

Декларація  

Здобувачі 

освіти 

 

6 Бесіда із 

здобувачами освіти 

на тему: «5+способів 

Заповнити 

схему 

Викладачі 

Здобувачі 

освіти 
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досягнути успіху в 

навчанні» 

7 Поради для 

викладачів :вивчення 

базових засад 

академічної 

доброчесності 

 

Методична 

рада. 

Засідання 

циклових 

комісій 

 

Викладачі. 

 

8 Обмін досвідом 

роботи з питання 

студентоцентризму, 

партнерства як 

умови реалізації 

академічної 

доброчесності. 

 

Засідання 

циклових 

комісій 

Викладачі.  

9 «Порушення правил 

академічної 

доброчесності» 

Засідання 

циклових 

комісій 

Викладачі.  

10 Есе  з таких питань: 

1.Академічна 

доброчесність в 

освітній діяльності-

данина моді чи 

життєва 

необхідність. 

2.Коли та яке 

списування може 

бути прийнятним. 

3.Проблема 

шахрайства серед 

студентів: як 

запобігти 

подальшому його 

розвитку?. 

4.Плагіат в 

освітньому процесі- 

ціна та наслідки. 

5.Прояви 

академічної 

недоброчесності в 

освітньому процесі: 

(підбірка та аналіз 

кейсів на базі 

 

Есе  

 

 

 

Здобувачі освіти 

 

 

 

 

Здобувачі 

освіти 
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матеріалів з 

інтернету). 

11 Практичні кейси Групова робота Здобувачі 

освіти 

 

12 Рольові ігри Групова робота Здобувачі 

освіти 

 

 

Есе повинно містити: 

-чіткий виклад суті поставленої проблеми; 

-самостійно проведений її аналіз; 

-висновки, що узагальнюють сформовану власну позицію. 
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