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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни) 

            Навчальна дисципліна «Педагогічна відповідальність і доброчесність вчителя-

дослідника» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 013 Початкова освіта для здобувачів 

вищої освіти першого бакалаврського рівня, яка викладається у 6 семестрі в обсязі 150 годин 

/ 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Викладання курсу 

спрямоване на розкриття теоретико-методичних аспектів педагогічної відповідальності і 

доброчесності як професійно важливих якостей вчителя-дослідника, формування  

практичних навичок і правил дотримання педагогічної відповідальності й доброчесності у 

професійній діяльності вчителя-дослідника. 

          Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

1. Теоретичні засади педагогічної відповідальності у професійній діяльності вчителя-

дослідника 

2. Доброчесність як професійно важлива якість вчителя-дослідника  

        У першому змістовому модулі розглянуто теоретичні засади педагогічної 

відповідальності у професійній діяльності вчителя-дослідника; розкрито ключові дефініції 

курсу; проаналізовано особливості формування та прояву педагогічної відповідальності у 

роботі вчителя; виокремлено шляхи і способи формування педагогічної відповідальності у 

вчителя-дослідника.  

        У другому змістовому модулі розкрито теоретико-методичні аспекти доброчесності як 

професійно важливої якості вчителя-дослідника: роль і місце доброчесності у субєкт-

субєктних взаєминах учасників освітнього процесу, принципи доброчесності; проаналізовано 

проблему плагіату як способу  порушення авторського права, прояв недоброчесності та 

правила дотримання   доброчесності.  

         2. Мета навчальної дисципліни «Педагогічна відповідальність і доброчесність 

вчителя-дослідника» - розкрити основні теоретичні положення проблеми відповідальності і 

доброчесності як професійно важливих якостей вчителя-дослідника;  формувати готовність 

дотримання педагогічної відповідальності і доброчесності  у професійній діяльності.  

 

        3. Основними завданнями курсу «Педагогічна відповідальність і доброчесність 

вчителя-дослідника» є:  

•    розкрити  сутність понять «педагогічна відповідальність і доброчесність», їх 

актуальність, основні аспекти прояву у педагогічній діяльності;  

• ознайомити студентів з нормативно-правовою базою щодо педагогічної 

відповідальності й доброчесності у професійній діяльності вчителя-дослідника;  

• розглянути специфіку основних підходів, напрямів, концепцій педагогічної 

відповідальності та доброчесності; 
• формувати у здобувачів освіти теоретичні і практичні навички у сфері академічної 

культури на основі формування загальних та професійних компетентностей у частині 

«Доброчесності»; 

• забезпечити вивчення методики організації освітнього процесу за принципами 

педагогічної відповідальності та доброчесності;  

• створити сприятливі умови для професійного становлення майбутнього вчителя та 

вироблення у нього мотивації до прояву педагогічної відповідальності і доброчесності 

у майбутній професійній діяльності;  

• орієнтувати студентів на самостійність у дослідницькій діяльності  та педагогічній 

творчості. 

 



         Відповідно до освітньо-професійної програми у результаті вивчення курсу студент має 

набути таких компетентностей  та програмових результатів:  

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК-3. Здатність до особистісного і професійного самовизначення, самоствердження й 

самореалізації. 

ЗК-5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК-1. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами (усною та писемною 

формами), демонструвати навички нормативного літературного мовлення в різних сферах 

особистої й професійно-педагогічної комунікації. 

СК-2. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати відкриті 

ресурси, інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в професійній 

діяльності. 

СК-3.1. Філологічна компетентність. Здатність до застосування професійно профільованих 

лінгвістичних і літературознавчих знань, умінь та навичок, що становлять теоретичну основу 

мовно-літературної освітньої галузі та її окремих змістових ліній. 

СК-12. Здатність доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, 

власний досвід та аргументувати їх на засадах партнерської взаємодії в умовах початкової 

школи. 

Очікувані результати навчання:  

ПР-02 Складати та реалізовувати ефективну програму професійного саморозвитку з 

урахуванням особистісних запитів та потреб, умов педагогічної діяльності в початковій 

школі для досягнення стратегічних і оперативних цілей фахової освіти та самоосвіти, 

здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності. 

ПР-04 Збирати, інтерпретувати та застосовувати інформацію, критично оцінювати 

достовірність та надійність інформаційних джерел, дотримуватися юридичних і етичних 

вимог щодо використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у перебігу 

педагогічної діяльності в початковій школі. 

          

4. Результати навчання  

знати: 

– обєкт, предмет, мету, завдання, роль і місце педагогічної відповідальності і 

доброчесності в системі освіти;  

– основні принципи доброчесності вчителя-дослідника;   

– шляхи та способи формування педагогічної відповідальності і доброчесності у 

вчителя-дослідника;  

– основні етапи виникнення та розвитку проблеми доброчесності, системи норм 

доброчесності; 

– організаційно-правові та технічні чинники доброчесності у професійній діяльності 

вчителя-дослідника;  

 

вміти:  

– пояснювати зміст основних понять курсу «Педагогічна відповідальність і 

доброчесність вчителя-дослідника»;  



– пояснювати  основні проблеми академічної доброчесності, особливості їх виникнення 

та вирішення;  

– застосовувати на практиці у власній професійній діяльності сучасні стандарти 

виявлення доброчесності та поваги до авторства;  

– виявляти прояви недоброчесності як у власній роботі, так і з боку інших ; 

– попереджувати прояви плагіату як способу порушення авторського права у роботі 

вчителя-дослідника;  

– організовувати освітній процес у школі за принципами педагогічної відповідальності 

та доброчесності;  

– застосовувати у власній професійній діяльності норми, принципи та стандарти 

педагогічної відповідальності та доброчесності.  

            

        5. Пререквізити.  

– Вивчення навчальної дисципліни ґрунтується на компетентностях, сформованих у 

межах навчальних дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Педагогіка», «Етика».  

 

3. Опис навчальної дисципліни 
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Денна 3 6    5   150 2 15   - 30  -  
6

105  
 -  залік 

Заочна  3 6    5   150 2 10  -  -   -  
1

140  
 -  залік 

 

3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ДОСЛІДНИКА 

Тема 1. Науково-

методологічні 

засади курсу  

16 1 3 - - 12 21 1 - - - 20 

Тема 2. Педагогічна  

відповідальність у 

професійній 

діяльності вчителя-

дослідника 

18 2 4 - - 12 21 2 - - - 20 



Тема 3. Готовність 

вчителя-дослідника 

до прояву 

педагогічної 

відповідальності   

19 2 4 - - 13 16 1 - - - 15 

Тема 4. Шляхи і 

способи формування 

педагогічної 

відповідальності 

вчителя-дослідника 

19 2 4 - - 13 16 1 - - - 15 

Разом за  ЗМ1 72 7 15 - - 50 75 5    70 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ 

ВЧИТЕЛЯ-ДОСЛІДНИКА   

Тема 1. Теоретико-

методичні аспекти 

доброчесності 

18 2 3 - - 13 21 1 - - - 20 

Тема 2. 

Доброчесність як 

складова 

професійної 

культури вчителя-

дослідника 

20 2 4 - - 14 22 2 - - - 20 

Тема 3. Плагіат в 

освітньому процесі  

як прояв 

недоброчесності 

20 2 4 - - 14 16 1 - - - 15 

Тема 4. Кодекс 

доброчесності 

вчителя-дослідника 

20 2 4 - - 14 16 1 - - - 15 

Разом за ЗМ 2 78 8 15 - - 55 75 5 - - - 70 

Усього годин  150 15 30 - - 105 150 10 - - - 140 

 

3.2.1. Теми семінарських або практичних, або лабораторних занять 

№ 
  

Назва теми 

1 Науково-методологічні засади курсу 

- Основні поняття, мета та завдання курсу 

- Роль і місце педагогічної відповідальності, доброчесності в 

системі освіти 

- Нормативно-правова база  

2 Особливості педагогічної відповідальності у професійній 

діяльності вчителя-дослідника 

- Зміст і структура педагогічної відповідальності вчителя-

дослідника 

- Класифікація джерел та видів педагогічної 

відповідальності 

- Педагогічна відповідальність вчителя як чинник якості 



освіти  

3 Готовність вчителя-дослідника до прояву педагогічної 

відповідальності 

- Готовність до прояву педагогічної відповідальності як 

складової професійної компетентності вчителя  

- Структура готовності до прояву педагогічної 

відповідальності  

4 Шляхи і способи формування педагогічної відповідальності 

вчителя-дослідника 

- Формування педагогічної відповідальності вчителя-

дослідника  

- Основні способи формування педагогічної відповідальності 

вчителя  

5 Теоретико-методичні аспекти доброчесності 

- «Доброчесність»: поняття та правові засади.  

- Роль і місце доброчесності у системі освіти 

- Зміст академічної доброчесності та її соціальне 

призначення.  

- Структура доброчесності. Основні чинники структурних 

елементів доброчесності. 

6 Доброчесність як складова професійної культури 

вчителя-дослідника 

- Поняття професійної  культури. 

- Місце та роль доброчесності в професійній культурі 

вчителя-дослідника 

- Загальні принципи застосування норм доброчесності 

- Права та обов’язки вчителя 

7 Плагіат в освітньому процесі як прояв недоброчесності 

- Попередження плагіату в освітньому процесі 

- Перевірка, виявлення плагіату та його усунення 

Запобігання плагіату 

8 Кодекс доброчесності вчителя-дослідника 
- Принципи етичної поведінки вчителів початкової школи 

- Відповідальність за порушення доброчесності  

- Процедури забезпечення доброчесності у роботі вчителя-

дослідника 

 

 

3.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

№ 
  

Назва теми 

1 Скласти бібліографічний покажчик до курсу «Педагогічна 

відповідальність і доброчесність вчителя-дослідника»  

2 Скласти презентаційний пакет матеріалів про кодекс 

доброчесності вчителя-дослідника НУШ у вигляді презентації у 

форматі Power Point (30 слайдів)  

3 Змоделювати  ситуації зі шкільного життя – прояву педагогічної 

відповідальності і доброчесності вчителя-дослідника  

4 Дібрати ситуації типового конфлікту в освітній діяльності за 

умови, що учасники, які взаємодіють мають різні типові стратегії 

поведінки. Визначити, за яких обставин кожна з описаних 



стратегій може бути ефективною, а за яких – недоцільною.  

5 Створити проект «Плагіат в освітньому процесі: шляхи 

подолання»  

6  Розробити круглі столи для учасників освітнього процесу ( тема за 

вибором)  

• Педагогічна відповідальність у професійній діяльності 

вчителя-дослідника  

• Норми та принципи кодексу доброчесності вчителя-

дослідника  

• Шляхи подолання плагіату в освітньому процесі  

 

 

 

3.2.3. Самостійна робота 

№ 
  

Назва теми 

1 Науково-методологічні засади курсу 

Скласти бібліографічний покажчик до курсу «Педагогічна 

відповідальність і доброчесність вчителя-дослідника»  

2 Педагогічна відповідальність у професійній діяльності 

вчителя-дослідника 

- Змоделювати  ситуації зі шкільного життя – прояв 

педагогічної відповідальності вчителя-дослідника  

- Дібрати ситуації типового конфлікту в освітній діяльності 

за умови, що учасники, які взаємодіють мають різні типові 

стратегії поведінки. Визначити, за яких обставин кожна з 

описаних стратегій може бути ефективною, а за яких – 

недоцільною 

- Підготувати круглий стіл для учасників освітнього процесу 

«Педагогічна відповідальність у професійній діяльності 

вчителя-дослідника   
3 Готовність вчителя-дослідника до прояву педагогічної 

відповідальності   

- Опрацювання теоретичних питань та огляд додаткової 

літератури щодо особистості вчителя-дослідника в умовах 

прояву педагогічної відповідальності  

- Створення творчих проектів «Сучасний вчитель: 

відповідальний та доброчесний»  

- Підібрати діагностичну методику «Готовність вчителя до 

прояву педагогічної відповідальності у професійній 

діяльності»  

4 Шляхи і способи формування педагогічної відповідальності 

вчителя-дослідника 

- Змоделювати  ситуації зі шкільного життя – прояву 

педагогічної відповідальності вчителя-дослідника 

- Розробити тренінгове заняття «Педагогічна 

відповідальність вчителя: шляхи і способи формування»  

5 Теоретико-методичні аспекти доброчесності 

- Підготувати презентацію «Роль і місце доброчесності у 

системі освіти» 

- Підготувати глосарій до теми  

6  Доброчесність як складова професійної культури вчителя-



дослідника 

- Розробити тренінгові заняття для вчителів щодо прояву 

доброчесності в освітній діяльності 

- Презентувати пакет діагностичних методик «Доброчесність 

у професійній діяльності вчителя-дослідника»Підготувати 

пам’ятку на тему: «Права та обов’язки вчителя», «Авторські 

права учасників освітнього процесу у ЗЗСО» 

- Скласти презентаційний пакет матеріалів про кодекс 

доброчесності вчителя-дослідника НУШ у вигляді 

презентації у форматі Power Point (30 слайдів) 

7 Плагіат в освітньому процесі  як прояв недоброчесності 

- Словник термінів до теми  

- Створити проект «Плагіат в освітньому процесі: шляхи 

подолання» 

8 Кодекс доброчесності вчителя-дослідника 

- Змоделювати  ситуації зі шкільного життя – прояву 

доброчесності вчителя-дослідника 

- Розробити круглий стіл  для учасників освітнього процесу 

«Норми та принципи кодексу доброчесності вчителя-

дослідника»  

 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

4. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Основними формами поточного контролю є такі види робіт:  

1) усні індивідуальні відповіді студентів; 

2) виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу за навчальними темами;  

3) виконання студентами самостійних дослідницьких завдань;  

4) виконання модульної контрольної роботи (тестування та розв'язання навчально-

професійних задач);  

   Зазначені форми контролю та види роботи на семінарських заняттях є обов'язковими 

для всіх студентів. Система оцінювання знань є накопичувальною (складається із суми балів 

за різними видами здійсненого контролю). 

 Форма підсумкового контролю – залік.    

Засоби оцінювання 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-

творчі та ін.); 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- самостійна дослідницька робота;  

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

             Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 



результатом навчання навчальної дисципліни «Педагогічна відповідальність і доброчесність 

вчителя-дослідника».   

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 

критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 

(рейтингової) шкали.  

          Комплексний контроль знань студентів з курсу «Педагогічна відповідальність і 

доброчесність вчителя-дослідника» здійснюється на основі результатів проведення поточного, 

модульного та підсумкового контролю знань (залік). 

Об'єктом контролю є навчальна діяльність студентів з курсу та її результати. Навчальні 

досягнення студентів визначають оцінюванням: 

1) знань (якість відповідей (усних або письмових) студентів, ступінь засвоєння 

навчальної інформації, проведення тестового контролю з теоретичних питань курсу); 

2) умінь і навичок розв’язання навчально-професійних та проблемно-пошукових 

завдань. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

(іспит) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів (іспит)  

Сумарна  
к-ть балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 

 
5 
   

Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 40  100 

 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 

 

 

5. Рекомендована література 
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Хоружий. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 320 с. 

8. Academic integrity – LibGuides at La Trobe University // Режим доступу: 

https://latrobe.libguides.com/academic-integrity. 

9. Bauer Academic Honesty What is academic integrity and why is it important? // Режим 

доступу: https://www.bauer.uh.edu/current/academic-honesty.php.  

10. Five Pillars of Academic Integrity // Режим доступу:  

https://www.unl.edu/gradstudies/connections/five-pillars-academic-integrity.  

 
 

 
6. Інформаційні ресурси 

 

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/ 

Бібліотека ХНТУСГ. URL: https://library.khntusg.com.ua/  

Електронна бібліотека. URL: http://lib.meta.ua/  

Студентська електронна бібліотека URL: http://www.lib.ua-ru.net/  

Нормативно-правова база України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 
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