
          Михайлівсько-Рубежівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

                    Києво-Святошинської районної державної адміністрації 

                                             Київської області 

 

                                                     Н А К А З  

 

від 31 серпня 2018 року                          № 122  

 

Про затвердження Положення 

про академічну доброчесність  

у закладі освіти 

 

  Керуючись Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, законів 

України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права» , 

статуту закладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, рішенням педагогічної ради від 

31 серпня 2018 р. (протокол №9) з метою    забезпечення якісних освітніх послуг наданих 

здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма 

учасниками освітнього процесу, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити Положення про академічну доброчесність Михайлівсько-Рубежівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської РДА Київської області (додаток 1). 

2. Вчителю інформатики Терещенку С.М. оприлюднити дане Положення на сайті 

закладу освіти. 

3. Працівникам школи виконувати дане положення. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор    В.М.Приходько 

 

З наказом ознайомлені:  

 

1  Федорченко М.О. 23 Тичук О.В. 

2 Богатирчук Л.І. 24 Волова Л.І. 

3 Терещенко С.М. 25 Вдовенко А.Ю. 

4 Вдовенко Т.М. 26 Терещенко А.С. 

5 Савчук Я.М. 27 Буднік Н.М. 

6 Куліш А.М. 28 Віржанський В.В. 

7 Онищук В.С. 29 Іванченко В.П. 

8 Костюченко Л.В. 30 Рябко Г.М. 

9 Ольбішевська І.А. 31 Кожемяка Т.П. 

10 Небесюк Я.В. 32 Кожемяка Т.М. 

11 Куліш М.І. 33 Коба Н.В. 

12 Безсмертна Л.М.  34 Горобей Л.М. 

13 Коломієць А.П. 35 Гоголь С.М. 

14 Ковтун І.В. 36 Іванченко О.В. 

15 Зубко Л.М. 37 Дем’яненко М.П. 

16 Віржанська Г.І. 38 Рядченко Л.І. 

17 Бабська В.І. 39 Давиденко А.М. 

18 Кардаш Т.М. 40 Косян А.І. 

19 Васильченко О.Г. 41 Трохименко А.В. 

20 Ковтун Л.Е.   

21 Онищук Н.В.   

22 Іванченко О.М.   

 

 



Схвалено  педагогічною радою                                                        Додаток 1                              

 Протокол № 9    від 31.08.2018 р. 

                                                                               

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу  

Михайлівсько-Рубежівської ЗОШ І-ІІІ ступенів     

Києво-Святошинської РДА Київської області                               

 
І. Загальні положення 

1.1. Положення про академічну доброчесність Михайлівсько-Рубежівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Києво-Святошинської РДА Київської області   

(далі-Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  

забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, 

правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу. 

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), 

Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про 

авторські та суміжні права» , статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку.  

1.3. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох 

основних сферах – освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний 

клімат у колективі). 

Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу закладу. 

 

ІІ. Принципи, норми етики та академічної 

доброчесності  закладу освіти 

 

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. 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. 

2.3. Етика  та академічна  доброчесність забезпечуються: 

 2.3.1. учасниками освітнього процесу шляхом: 

 дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України; 

 утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій; 

 дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, 

толерантності стосунків; 

 запобігання корупції, хабарництву; 

 збереження, поліпшення  та раціонального  використання навчально-матеріальної бази 

закладу; 

 дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного 

Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей; 

 дотримання  норм про авторські права; 

 надання правдивої  інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності; 

невідворотності відповідальності з підстав та в порядку,  визначених відповідно Законом 

України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.  

2.3.2.здобувачами освіти шляхом: 

 самостійного  виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без 

використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема 

під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА) (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей);; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації 

 особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними 

причинами. 

2.3.3. педагогічними працівниками шляхом: 

 надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній  діяльності  

інноваційних здобутків в галузі освіти; 

 обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях  педагогічної ради та  

колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення; 

 незалежності професійної діяльності  від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій; 

 підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, 

проходження вчасно  курсової підготовки; 

 дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної 

етики; 

 об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів  освіти; 



 здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;  

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

 інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та 

види відповідальності за її порушення. 

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів 

порушення етики та академічної доброчесності 

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після 

ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.  

3.2. Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється 

на сайті закладу. 

3.3. Заступник директора закладу, який/яка відповідає за методичну роботу:  

3.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом 

практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з 

педагогічними працівниками щодо створення, оформлення  ними методичних розробок  

(робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня; 

3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт  на конкурси різного рівня,  

на присвоєння  педагогічного звання) та  рекомендує вчителям сервіси безкоштовної 

перевірки робіт на антиплагіат.  

3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та 

академічної  доброчесності, умов даного  Положення, проводять роз’яснювальну роботу із 

здобувачами освіти щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення 

академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на 

джерела інформації,  списування).  

3.5. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списуванння створюється 

Шкільна Комісія з попередження  списування здобувачами освіти (далі – Комісія) у складі 

класного керівника, вчителя-предметника, представника учнівського самоврядування класу. 

3.6.  Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо обрання форми 

відповідальності (повторне проходження оцінювання, відповідного освітнього компонента 

освітньої програми)  з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності 

здобувача. 

IV. Види відповідальності   

за порушення академічної доброчесності 

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності 

визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу освіти. 

     4.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу  

можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності: 

     - при необ’єктивному оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти педагогічному 

працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних 

порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні 

педагогічного звання;  

    - спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих ідей, 

використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива 

інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або 

позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; 

     - надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального чи 

нематеріального характеру залежно від розміру, об’єму є підставою для притягнення 

педагогічного працівника до відповідальності судом першої інстанції. 



     4.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті до 

такої академічної відповідальності: 

     - повторне проходження оцінювання(контрольна робота, іспит, залік тощо); 

     - при моніторингу якості знань не зараховуються результати, при участі у І етапі 

(шкільному) Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах – робота учасника 

анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учень не допускається до 

участі  в інших олімпіадах, конкурсах. 

4.4 . Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) 

учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності 

визначаються спеціальними законами 

V. Комісія з питань академічної доброчесності 

та етики педагогічних працівників 

5.1. Комісія з питань академічної доброчесності  та етики педагогічних працівників – 

незалежний орган для  розгляду питань, пов’язаних із  порушенням Положення та 

моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу  морально-

етичних  норм поведінки та правових норм цього Положення. 

5.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської 

громади. 

Персональний склад  Комісії затверджується рішенням педагогічної ради. 

Термін повноважень Комісії - 1 рік. 

5.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм  поведінки та правових 

норм цього Положення  за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу. 

5.4. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік. 

 

VI. Прикінцеві положення 

6.1.Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає 

чинності з моменту схвалення. 

6.2. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної 

доброчесності, має такі права: 

      ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення 

академічної доброчесності, подавати до них зауваження; 

      особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися 

від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної 

доброчесності; 

         знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про 

встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної 

відповідальності; 

оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, 

уповноваженого розглядати апеляції, або до суду. 

6.3 Заклад забезпечує публічний доступ  до тексту Положення через власний офіційний сайт. 

  6.4. Прийняття принципів і норм Положення  засвідчується підписами членів педагогічного 

колективу. Здобувачі освіти ознайомлюються в обов’язковому порядку. 
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