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І. Загальні положення 

1.1. Положення   про   академічну   доброчесність (далі-Положення) закріплює 

норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між 

педагогічними працівниками Комунального закладу освіти «Навчально- 

реабілітаційний центр « Горлиця» Дніпропетровської обласної ради (надалі по 

тексту  – Заклад) та здобувачами загальної середньої освіти та спрямоване на 

забезпечення надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, додержання 

моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього 

процесу Закладу. 

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН 

«Про права дитини» , Законів України «Про охорону дитинства», «Про 

освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», 

Цивільного Кодексу України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку 

Закладу, а також  інших нормативно-правових актів чинного законодавства 

України. 

1.3.  Метою Положення про академічну доброчесність є формування в закладі 

системи демократичних відносин між   учасниками освітнього процесу та 

працівниками, розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної 

свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та 

підвищення авторитету закладу, запобігання порушення академічної 

доброчесності. 

1.4. Педагогічні працівники та здобувачі освіти повинні  усвідомлювати свою 

відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, за 

формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої 

організації освітнього процесу, за розвиток інтелектуального, особистісного 

потенціалу та зобов’язуються дотримуватися  норм даного Положення. 

1.5. У своїй діяльності заклад дотримується принципу меритократії, що 

означає оцінювання учнів винятково на підставі їх знань і вмінь, а 

педагогічних працівників – на основі їх професійної компетентності, 



результатів роботи, внеску у розвиток закладу, що є підставою для їх 

подальшого матеріального, морального та кар’єрного стимулювання.  

1.6. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у 

двох основних сферах – освітній (навчальній) та виховній (морально-

психологічний клімат у колективі). 

ІІ. Принципи, норми етики та забезпечення академічної доброчесності  

2.1.  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, 

попередження порушень освітнього процесу. 

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності  необхідно дотримуватися 

наступних принципів: 

Демократизму, законності, верховенства права, соціальної справедливості, 

пріоритету прав і свобод людини і громадянина,  рівноправності, гарантування 

прав і свобод, професіоналізму та компетентності, партнерства і 

взаємодопомоги, поваги та взаємної довіри, відкритості і прозорості, 

відповідальності за порушення академічної доброчесності. 

2.3. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками 

передбачає: 

 дотримання норм Конституції України та норм чинного законодавства 

України в сфері освіти; 

 дотримання загальноприйнятих етичних норм; 

 повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх 

замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, 

національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, 

мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності 

судимості, а також інших обставин; 

 об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь здобувачів повної 

загальної середньої освіти; 



 якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних 

обов’язків; 

 впровадження у свою діяльність інноваційних методів навчання; 

 підвищення своєї кваліфікації відповідно до вимог законодавства; 

 нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим 

доступом та іншого виду інформації відповідно до вимог законодавства в 

сфері інформації та звернення громадян; 

 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

загальної середньої освіти; 

 несення відповідальності за порушення академічної доброчесності; 

 сприяння  формуванню та поширенню позитивного іміджу закладу; 

 шанобливе  ставлення  до державної символіки та символіки закладу; 

 виявлення  толерантності та повагидо релігії, культури, звичаїв та 

традицій учасників освітнього процесу всіх національностей; 

 допомага учасникам освітнього процесу, що опинилися у складних 

життєвих обставинах; 

2.4. Дотримання академічної доброчесності здобувачами загальної середньої 

освіти передбачає: 

 дотримання норм Конституції України та норм чинного законодавства 

України в сфері освіти; 

 дотримання загальноприйнятих етичних норм; 

 повагу до педагогічних працівників; 

 повагу до честі і гідності інших  здобувачів освіти;  

 присутність на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних 

поважними причинами; 

 несення відповідальності за порушення академічної доброчесності; 

 збереження  та раціональне  і дбайливе  використанняя матеріально-

технічної бази  закладу 

 шанування  історії  закладу, здобутків педагогів, випускників, 

  сприяння розвитку позитивної репутації закладу. 



 поводження з учасниками освітнього процесу закладу шанобливо, 

толерантно. 

ІІІ. Організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності 

3.1. З метою виконання норм цього Положення  створюється Комісія з питань 

академічної доброчесності (надалі по тексту - Комісія). 

3.2. Комісія має право  правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення 

норм даного Положення та надавати пропозиції адміністрації   закладу  щодо 

застосування відповідних санкцій. 

3.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, 

законодавством у сфері освіти, Статутом та  Правилами внутрішнього 

розпорядку закладу, іншими нормативно – правовими актами чинного 

законодавства України 

3.4. Склад Комісії затверджується наказом директора   за поданням 

педагогічної ради. Строк повноважень Комісії становить 1  рік. До складу 

Комісії за посадами можуть  входити: заступники директора з навчально-

виховної роботи, голова профспілки, керівники ініціативних груп, 

представники батьківської громадськості та учнівського самоврядування. 

3.5. Будь-який працівник, здобувач загальної середньої освіти має право  

звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, 

внесення пропозицій або доповнень. 

3.6. Комісія зі свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова 

Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності 

голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення 

протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на 

засіданні тощо здійснює секретар. 

3.7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть 

бути чергові, що проводяться у строки, визначені планом роботи, та 

позачергові, що скликаються при необхідності. 

           Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається 



прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на 

засіданні Комісії. 

3.8. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова та 

секретар. 

3.9. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед 

педагогічною радою . 

3.10.   Повноваження Комісії: 

 одержувати, розглядати заяви щодо порушення норм цього Положення 

та правил академічної доброчесності,  

 готувати висновки за результатами розгляду заяв; 

 залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також 

використовувати технічні і програмні засоби для достовірного 

встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності;  

 проводити інформаційну роботу щодо дотримання принципів 

академічної доброчесності та професійної етики педагогічних 

працівників та здобувачів освіти; 

 готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження 

принципів академічної доброчесності в освітню та виховну діяльність 

закладу; 

 надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш 

ефективного дотримання норм цього Положення та принципів 

академічної доброчесності. 

ІV. Відповідальність за порушення академічної доброчесності 

4.1.За порушення норм цього Положення та правил академічної 

доброчестності учасники освітнього процесу притягуються до 

відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.  

4.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України 

«Про освіту» вважається: 

 академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових 

(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 



власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих 

текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення 

авторства; 

 самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

 фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

 фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

 списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання; 

 обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами 

обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація та списування; 

 хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи 

будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з 

метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

 необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти; 

 надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання 

результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених 

умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання; 

 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. 



4.3.  За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності 

 відмова у встановленні педагогічної категорії чи присвоєнні 

педагогічного звання; 

 позбавлення встановленої педагогічної категорії   чи   присвоєного 

педагогічного звання; 

 інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4.4. За порушення правил академічної доброчесності здобувачі загальної 

середньої освіти притягуються до таких форм відповідальності: 

 повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, семестрового 

тощо); 

 повторне проходження навчального курсу; 

 попередження. 

V.  Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності  

5.1. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності покладається 

на адміністрацію та педагогічну  раду закладу. 

VI. Прикінцеві положення 

6.1. Положення ухвалюється педагогічною радою школи більшістю голосів і 

набирає чинності з моменту схвалення. 

6.2. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну 

доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є 

виправданням неетичної поведінки.  

6.3. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким 

учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи та 

вводяться в дію наказом директора закладу. 

 


