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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дане положення визначає основні засади забезпечення академічної
доброчесності у Відокремленому структурному підрозділі «Нікопольський
фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»
(далі - коледж), спирається на загальноприйняті світовою спільнотою стандарти
та принципи чесності та порядності, об’єктивності, професіоналізму, взаємної
поваги і довіри, нульової толерантності до будь-яких проявів порушення
академічної доброчесності, відповідальності, прозорості та публічності,
законності, справедливості, академічної свободи, здорового глузду
1.2 Положення складено на основі Законів України «Про освіту», «Про
фахову передвищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
авторське право і суміжні права», листів Міністерства освіти і науки № 1/118681 від 15.08.2018 р. «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату
та його виявлення в наукових роботах», № 1/9-650 від 23.10.2018 р. «Щодо
рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти», №1/9263 від 20.05.2020 р. «До питання уникнення проблем і помилок у практиках
забезпечення академічної доброчесності», «Рекомендацій для закладів вищої
освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення
академічної доброчесності, затверджених рішенням Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року Протокол № 11 та
інших нормативних документів МОНУ у сфері фахової передвищої освіти
України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, чинних
наказів Міністерства освіти і науки України, іншої загальнодержавної
нормативної бази.
1.3 Академічна доброчесність є складовою
внутрішньої системи
забезпечення якості освіти
у Відокремленому структурному підрозділі
«Нікопольський фаховий коледж Українського державного університету науки
і технологій» визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти
здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами освіти і
співробітниками коледжу й створює середовище нульової терпимості до
порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.
1.4 Академічна доброчесність визнається засадничою цінністю, на якій
ґрунтуються стосунки в академічному середовищі коледжу.
1.5 Норми цього Положення закріплюють правила дотримання
академічної доброчесності в освітній (навчальній), методичній та виховній
діяльності (морально-психологічний клімат у колективі).
1.6 Усі учасники освітнього процесу в коледжі зобов`язані виконувати
норми даного Положення.
2 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1 Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та
визначених законом правил провадження освітньої діяльності, які є
обов’язковими для всіх учасників освітнього процесу та мають на меті

забезпечувати довіру до результатів навчання, творчості, науково-дослідної
діяльності.
2.2 Академічний текст – текстова, ілюстративна публікація, твір або
інший об’єкт інтелектуальної власності, що створюється у процесі освітньої
(освітньо-творчої) або наукової (науково-технічної) діяльності, зокрема, але не
виключно, з метою вступу на навчання, виконання вимог освітньої програми чи
її окремих компонентів, проходження атестації, присвоєння (присудження)
кваліфікації, наукового ступеня, педагогічного, вченого або іншого звання,
участі у конкурсі, фіксування та оприлюднення наукових (науково-технічних)
результатів, здійснення навчально-методичної діяльності.
2.3 Автор − особа або група осіб, результатом творчої праці якої є
представлений твір.
2.4 Твір − результат наукової чи навчально-методичної діяльності автора
(співавторів), поданий в коледж на паперових носіях або в електронному
вигляді, оприлюднений у мережі Інтернет чи на офіційному веб-сайті закладу у
формі монографії, підручника, навчального посібника, статті, тез, препринта,
автореферату, бакалаврської роботи чи проєкту, реферату, есе, контрольної
роботи тощо.
2.5 Оприлюднення твору − здійснена за згодою автора чи іншого суб`єкта
авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним
для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу,
публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо.
2.6 Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес
особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими
позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому
числі ті, що виникають у зв`язку з членством або діяльністю в громадських,
політичних, релігійних чи інших організаціях.
2.7 Службова недбалість – невиконання або неналежне виконання
службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до
них, що завдало істотної шкоди захищеним законом правам, свободам та
інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або
інтересам окремих юридичних осіб.
2.8 Цитата – порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи
будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з
обов`язковим посиланням на його втора і джерела цитування, іншою особою у
своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або посилання на
погляди іншого автора в автентичному формулюванні.
2.9 Показник оригінальності твору – кількісний показник, виражений у
відсотках, який відображає співвідношення авторського тексту до загального
обсягу твору.
2.10 Конфлікт інтересів − наявність в особи приватного інтересу у сфері,
у якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може
вплинути на об`єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або
вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

3 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ
3.1 Для
забезпечення
академічної
доброчесності
необхідно
дотримуватися принципів:
3.1.1 Принцип чесності та порядності у дотриманні академічної
доброчесності полягає у системному уникненні її порушень під час здійснення
власної діяльності всіма учасниками процесу отримання та надання освітніх
послуг, наукової діяльності, реалізації державної політики у сфері якості освіти.
3.1.2 Принцип об’єктивності полягає в необхідності заздалегідь
визначати правила дотримання академічної доброчесності, видів порушень
академічної доброчесності, процедур розгляду питань про наявність або
відсутність порушень академічної доброчесності, видів відповідальності за
встановлені порушення, однаковому застосуванні всіх перелічених елементів
незалежно від суб’єкта.
3.1.3 Професіоналізм полягає в активних діях щодо підтримання
високого рівня компетентності кожним учасником процесу забезпечення
академічної доброчесності.
3.1.4 Взаємна повага всіх учасників процесу отримання та надання
освітніх послуг, наукової діяльності, реалізації державної політики у сфері
якості освіти демонструється до ідей, гідності інших, їхнього фізичного та
психічного здоров’я, заохочення колегіальності та співпраці. Довіра
проявляється у впевненості в чесності та чесноті один одного, позбавленні
остраху, що результати діяльності можуть бути незаконно запозиченими,
кар’єру спаплюжено, а репутацію підірвано безпідставними обвинуваченнями у
порушенні академічної доброчесності або притягненням до відповідальності за
відсутності доведених фактів порушень відповідно до встановлених процедур.
3.1.5 У межах принципу нульової толерантності до проявів порушення
академічної доброчесності усі учасники освітньої та наукової діяльності
визнають важливість дотримання академічної доброчесності та не допускають
толерування будь-яких проявів її порушення. Всі випадки порушення
академічної доброчесності підлягають обов’язковому розгляду відповідно до
процедур, визначених цим Положенням або внутрішніми положеннями
коледжу.
3.1.6 Принцип відповідальності як складова академічної доброчесності
полягає у вмінні брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності,
виконувати взяті на себе зобов’язання, протистояти проявам порушення
академічної доброчесності, подавати приклади гідної поведінки.
3.1.7 Прозорість і публічність для забезпечення академічної
доброчесності досягаються шляхом доступності інформації та передбачають,
що всі учасники процесу отримання та надання освітніх послуг, наукової
діяльності, реалізації державної політики у сфері забезпечення якості освіти
зобов’язані діяти відкрито та зрозуміло.
3.1.8 Принцип законності полягає у дотриманні кожним учасником
процесу отримання та надання освітніх послуг, наукової діяльності, реалізації
державної політики у сфері якості освіти Конституції та законів України,
міжнародних стандартів та стимулювання до цього інших.

3.1.9 Принцип справедливості у межах забезпечення академічної
доброчесності передбачає неупереджено однакове ставлення до всіх учасників
процесу отримання та надання освітніх послуг, наукової діяльності, уникнення
дискримінації та нечесності.
3.1.10 Принцип академічної свободи полягає у самостійності та
незалежності учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної,
науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється
на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації,
вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з
урахуванням обмежень, установлених законом та обов’язком дотримання
правил академічної доброчесності.
3.1.11 Принцип здорового глузду під час вирішення питання про
наявність або відсутність порушення академічної доброчесності та визначення
виду академічної відповідальності полягає у необхідності розумно
застосовувати норми як матеріального права, так і процедурні, враховувати
ставлення суб’єкта порушення до події, розумному співвідношенні важкості
порушення академічної доброчесності та його наслідків з обранням виду
академічної відповідальності.
3.2 Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками
передбачає:
- дотримання норм Конституції України;
- дотримання норм чинного законодавства України у сфері освіти та
фахової передвищої освіти;
- дотримання загальноприйнятих етичних норм;
- дотримання норм законодавства України про авторське право;
- 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
освіти;
- належне виконання своїх функціональних обов’язків;
- впровадження у свою діяльність інноваційних методів навчання;
- підвищення своєї кваліфікації відповідно до вимог чинного
законодавства;
- дотримання правил посилання на джерела інформації у разі
використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт
тощо;
- нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим
доступом та інших видів інформації відповідно до вимог чинного
законодавства у сфері інформації та звернення громадян;
- надання достовірної інформації;
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами
освіти;
- уникнення приватного інтересу та конфлікту інтересів;
- відповідальність за порушення академічної доброчесності.

3.3 Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти
передбачає:
- дотримання норм Конституції України;
- дотримання норм чинного законодавства України у сфері освіти та
фахової передвищої освіти;
- дотримання загальноприйнятих етичних норм;
- дотримання норм законодавства України про авторське право;
- повагу до педагогічних працівників;
- самостійне виконання навчальних завдань поточного та підсумкового
контролю результатів навчання;
- подачу на оцінювання лише самостійно виконаної роботи, що не є
запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами;
- повагу честі і гідності інших осіб, навіть якщо їх погляди відрізняються
від ваших;
- присутність на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних
поважними причинами;
- використання в навчальній або дослідницькій діяльності лише
перевірених та достовірних джерел інформації та грамотне посилання на них;
- не фальсифікування інформації, наукових результатів з їх наступним
використанням у роботі (курсовій тощо);
- непропонування хабару за отримання будь-яких переваг у навчальній
або дослідницькій діяльності;
- нездійснення будь-якими способами зміни отриманої академічної
оцінки; відповідальність за порушення академічної доброчесності;
- повідомлення адміністрації у разі отримання для виконання рішень чи
доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу захищеним
законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб,
державним або суспільним інтересам.
4 ОСНОВНІ ВИМОГИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
4.1 Дотримання вимог академічної доброчесності під час створення
академічних текстів:
4.1.1 Автором (співавтором) освітнього (освітньо-наукового, наукового)
твору є особа, яка зробила особистий інтелектуальний внесок до проведення
дослідження, безпосередньо брала участь у його створенні та несе
відповідальність за його зміст. Під час оприлюднення освітнього (освітньонаукового, наукового) твору мають бути зазначені всі його автори. Не
допускається зазначати як автора освітнього (освітньо-наукового, наукового)
твору особу, яка не відповідає критеріям, визначеним абзацом першим цієї
частини. Якщо у проведенні дослідження або створенні освітнього (освітньонаукового, наукового) твору брали участь інші особи, що не вказані як його
автори, це має бути зазначено у творі із визначенням внеску кожної такої особи.
4.1.2 Освітній (освітньо-науковий, науковий) твір має містити достовірні
відомості про використані методи, джерела даних, результати дослідження та
отримані наукові (науково-технічні) результати.

4.1.3 Якщо під час проведення дослідження та/або створення освітнього
(освітньо-наукового, наукового) твору були використані розробки, наукові
(науково-технічні) результати, що належать іншим особам, це має бути
зазначено в освітньому (освітньо-науковому, науковому) творі з посиланням на
джерело їх оприлюднення. Використання загальновідомих фактів чи ідей не
потребує окремого зазначення.
4.1.4 Всі текстові запозичення, що використовуються в освітньому
(освітньо-науковому, науковому) творі (окрім стандартних текстових кліше),
мають бути позначені з посиланням на джерело запозичення. Текстові
запозичення мають бути позначені у спосіб, який дозволяє чітко відокремити їх
від власного тексту автора (авторів).
4.1.5 У разі використання автором (авторами) власних, розробок,
наукових (науково-технічних) результатів, які були оприлюднені раніше, він
(вони) мають зазначити це в освітньому (освітньо-науковому, науковому) творі.
4.2 Дотримання вимог академічної доброчесності для здобувачів освіти та
вступників
4.2.1 Здобувачі освіти та вступники зобов’язані виконувати вступні,
навчальні, контрольні, кваліфікаційні, конкурсні та інші види завдань
самостійно.
Самостійність у виконанні завдання означає, що воно має бути виконане:
- для індивідуальних завдань – особисто здобувачем, для групових
завдань – лише визначеною групою здобувачів, без втручання інших осіб, під
керівництвом та контролем викладачів, що визначені як керівники, та
затверджені відповідно до нормативної документації закладів освіти (наукових
установ) з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей осіб з
особливими освітніми потребами;
- якщо умови або характер завдання передбачають обмеження у
можливих джерелах інформації – без використання недозволених джерел
інформації.
4.2.2 Якщо виконання завдання передбачає створення академічного
тексту, він має бути створений з дотриманням вимог даного Положення.
4.2.3 Здобувачі освіти та вступники зобов’язані поважати гідність, права,
свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися
етичних норм.
4.3 Дотримання вимог академічної доброчесності під час оцінювання
4.3.1 Оцінювання у сфері освіти і науки має відповідати вимогам
об’єктивності, валідності та справедливості.
4.3.2 Оцінювання є об’єктивним, якщо воно ґрунтується на заздалегідь
визначених критеріях.
4.3.3 Оцінювання є валідним, якщо воно здійснюється відповідно до
критеріїв, що визначаються законодавством України або суб’єктами
внутрішнього забезпечення якості освіти.
4.3.4 Оцінювання є справедливим, якщо воно проводитися за відсутності
конфлікту інтересів, дискримінації та неправомірного впливу на оцінювача.
4.4 Дотримання вимог академічної доброчесності у педагогічній, науковопедагогічній, науковій діяльності

4.4.1 Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники зобов’язані
дотримуватися вимог академічної доброчесності під час здійснення ними
педагогічної, науково-педагогічної та наукової діяльності, а також
контролювати їх дотримання здобувачами освіти та вступниками.
4.4.2 Якщо
педагогічному,
науково-педагогічному,
науковому
працівникові стало відомо про порушення академічної доброчесності іншим
педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником, здобувачем освіти
або вступником, він(вона) зобов’язаний(на):
- вжити заходів задля припинення такого порушення;
- поінформувати про таке порушення адміністрацію коледжу або
відповідну посадову особу.
4.4.3 Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники зобов’язані
надавати достовірну інформацію про методи і результати досліджень, джерела
використаної інформації, власну педагогічну, науково-педагогічну, наукову
діяльність, зокрема для здобуття наукового ступеня, присвоєння педагогічного,
вченого або іншого звання, проходження атестації.
5 ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ
5.1 З метою виконання норм цього Положення в коледжі створюється
Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія).
5.2 Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо
порушення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації коледжу
щодо вживання заходів відповідно до чинного законодавства України та
нормативних актів Коледжу.
5.3 У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України,
законодавством в сфері загальної середньої, фахової передвищої та вищої
освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, ,
Положенням про Коледж, Правилами внутрішнього розпорядку Коледжу,
іншими нормативними актами Коледжу та цим Положенням.
5.4 Склад Комісії затверджується наказом директора за поданням
педагогічної ради Коледжу. Строк повноважень Комісії становить 3 роки.
5.5 До складу Комісії входить 5 осіб, які є моральними авторитетами
впродовж тривалої педагогічної діяльності у Коледжі. У випадку необхідності
до складу Комісії залучаються інші представники академічної спільноти, які
володіють необхідними знаннями щодо предмету розгляду і можуть
підтвердити або спростувати наявність порушення.
5.6 До Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення
пропозицій або доповнень може звернутися будь-який працівник Коледжу або
здобувач освіти.
5.7 Комісія зі свого складу обирає Голову, секретаря. Голова Комісії веде
засідання, підписує протоколи та рішення тощо. Повноваження відносно
ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на
засіданні здійснює секретар.

5.8 Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що оформлюється
протоколом, який підписує Голова та секретар. Засідання можуть бути чергові
та позачергові, що скликаються за необхідності вирішення оперативних та
нагальних питань.
5.9 Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на
засіданні Комісії.
5.10 Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти
порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого
порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою
заявою на ім'я її голови. У заяві обов'язково зазначаються особисті дані
заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, для
студентів курс та група, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені
в некоректній формі, Комісією не розглядаються.
5.11 На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої
розглядається питання щодо порушення норм та правил академічної
доброчесності.
5.12 За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані
рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього
Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються
директору для прийняття рішення щодо подальшого вживання відповідних
заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.
5.13 Комісія повинна забезпечити конфіденційність розгляду питання про
порушення академічної доброчесності та не допускати поширення інформації
за межі відповідних регламентних процедур. Лише учасники процедури
розгляду порушення академічної доброчесності можуть бути ознайомлені зі
змістом скарги та матеріалами справи.
5.14 Рішення про притягнення до відповідальності за порушення
академічної доброчесності може бути оскаржене в письмовій формі впродовж
десяти днів з моменту ознайомлення з прийнятим рішенням. Апеляція
подається на ім’я директора коледжу, який призначає склад апеляційної комісії
для повторного розгляду справи. Апеляційна комісія зі свого боку розглядає
питання та готує новий звіт (висновки) про факт порушення академічної
доброчесності, який передає на розгляд директору коледжу. Остаточне рішення
приймається директором Фахового коледжу або уповноваженою ним особою.
5.15 Повноваження Комісії:
- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм
цього Положення та готувати відповідні висновки;
- 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 за поданою заявою;
- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів
академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та
здобувачів фахової передвищої освіти;
- ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної
доброчесності, якості освіти та наукової діяльності;

- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження
принципів академічної доброчесності в освітню та науково-дослідницьку
діяльність Коледжу;
- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів
ефективного дотримання норм цього Положення;
- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України
та нормативних актів Коледжу.
6 ВИДИ ПОРУШЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
6.1 Академічний плагіат − навмисне відтворення частково або повністю
наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного
дослідження, або відтворення під своїм іменем оприлюднених творів чи інших
результатів інтелектуальної праці, створених іншими особами без відповідного
посилання.
Різновиди плагіату:
- видання виконаної роботи іншого автора за свою без внесення в неї
жодних змін та належного оформлення цитування;
- копіювання значної частини чужої роботи в свою як в оригіналі, так і в
перекладі без внесення в запозичене жодних змін та належного оформлення
цитування;
- представлення суміші власних та запозичених аргументів без
належного цитування;
- внесення
незначних
правок
у
скопійований
матеріал
(переформулювання речень, зміна порядку слів у них тощо) та без належного
оформлення цитування;
- компіляція – створення значного масиву тексту шляхом копіювання із
різних джерел без внесення в нього правок, посилань на авторів та
«маскування» шляхом написання перехідних речень між скопійованими
частинами тексту;
- парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту.
Сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних зворотів або
пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці (збереженої
на електронних або паперових носіях. У тому числі розміщеної в мережі
Інтернет).
- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.
6.2 Зловживання результатами освітньої (освітньо-творчої) або наукової
(науково-технічної) діяльності - з метою досягнення кількісних показників,
потрібних для проходження атестації, підтвердження кваліфікації, отримання
наукового ступеня, вченого звання, посади створення академічного тексту з
використанням автором (авторами) власних, розробок, наукових (науковотехнічних) результатів, які були оприлюднені раніше, Автор (автори) мають
зазначити це в освітньому (освітньо-науковому, науковому) творі.

6.3 Академічний обман − надання завідомо неправдивої інформації
стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації
освітнього процесу.
6.4 Фабрикація є формою прояву обману, який полягає у вигадуванні
даних чи фактів щодо освітньої діяльності та/або наукових дослідженнях.
6.5 Фальсифікація є формою прояву обману, який полягає у свідомій
зміні чи модифікації вже наявних даних щодо освітньої (освітньо-творчої) або
наукової (науково-технічної) діяльності;
6.6 Присвоєння авторства є формою прояву обману, який полягає у
видачі за власний академічного тексту, автором (авторами) якого є інша особа
(інші особи), у тому числі академічного тексту, створеного на замовлення.
6.7 Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників освітнього
процесу, змістом яких є:
- посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;
- використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних
матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, мікронавушників, телефонів,
планшетів тощо);
- проходження процедур контролю знань підставними особами;
- списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел
інформації, крім дозволених для використання, під час оцінювання результатів
навчання;
- повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової
роботи (лабораторної, контрольної, індивідуальної, курсової тощо);
- повторна публікація своїх наукових результатів.
6.8 Створення академічного тексту на замовлення полягає в оплатному
чи безоплатному створенні академічного тексту або його частини для
подальшого використання третьою особою під власним іменем, якщо автор
такого тексту знає або, за всіма обставинами, не може не знати про таку ціль
використання.
6.9 Несамостійне виконання завдання, основними формами якого є:
- списування;
- отримання недозволеної допомоги;
- виконання завдання іншою особою.
6.10 Порушення вимог щодо оцінювання, необ’єктивне оцінювання −
свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів
освіти, основними формами якого є:
- надання недозволеної допомоги під час оцінювання;
- створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами
проходження оцінювання;
- відсутність реагування на несамостійне виконання завдання.
2.11 Протиправний вплив полягає у будь-якій формі впливу (прохання,
умовляння, вказівка, погроза, примушування, підкуп тощо) або спробі такого
впливу на учасника (суб’єкта) освітньої (освітньо-творчої) чи наукової
(науково-технічної) діяльності з метою спонукання до порушення ним вимог
академічної доброчесності. Зловживання впливом − пропозиція, обіцянка або
надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за

таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття
рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
6.11 Отримання неправомірної вигоди полягає в отриманні учасником
(суб’єктом) освітньої (освітньо-творчої) чи наукової (науково-технічної)
діяльності будь-якого матеріального або нематеріального блага за порушення
ним вимог академічної доброчесності.
Академічне хабарництво − надання (отримання) учасником освітнього
процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг
матеріального або нематеріального характеру з метою отримання
неправомірної вигоди в освітньому процесі. Під неправомірною вигодою
розуміють грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового
характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на
те підстав.
6.12 Неспроможність
ідентифікувати
порушення
академічної
доброчесності та протистояти цим порушенням
7 РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ
7.1 Реагування на порушення академічної доброчесності здійснюється
шляхом притягнення до академічної відповідальності та застосування інших
заходів реагування.
Академічна відповідальність є особливою формою юридичної
відповідальності, яка застосовується за порушення вимог академічної
доброчесності до здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних,
закладів освіти, наукових установ відповідно до цього Закону закладами освіти,
науковими установами, Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти.
До інших заходів реагування відносяться дисциплінарні заходи,
передбачені нормами відповідних статутів і положень, позбавлення закладу
освіти (наукової установи) ліцензії, відмови в акредитації освітньої програми
тощо.
7.2 Академічна відповідальність здобувачів освіти:
- попередження - за порушення академічної доброчесності, скоєне
вперше;
- повідомлення батькам, законним представникам;
- повторне проходження поточного, підсумкового та/або річного
оцінювання; повторне виконання завдання та/або проходження оцінювання
(включаючи підсумкове оцінювання або атестацію);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньопрофесійної програми;
- позбавлення отриманих з порушенням академічної доброчесності
призових місць на учнівських та студентських змаганнях, турнірах, олімпіадах,
конкурсах;
- позбавлення академічної стипендії відповідно до норм законодавства;

- позбавлення права брати участь у конкурсах щодо отримання стипендій,
грантів тощо за підтримки коледжу на строк до одного навчального року;
- позбавлення наданих коледжем пільг з оплати в навчанні та/або інших
пільг;
- відрахування із закладу освіти, наукової установи (крім осіб, які
здобувають загальну середню освіту) –
7.3 Академічної відповідальність педагогічних працівників коледжу:
- відмова у присвоєнні, підтвердженні або позбавлення (клопотання про
позбавлення перед атестаційною комісією вищого рівня) присвоєного
педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
- позбавлення на строк від одного до п’яти років права брати участь у
роботі комісій з атестації педагогічних працівників, з акредитації освітньопрофесійних програм, з інституційного аудиту закладів освіти, у журі
учнівських і студентських олімпіад та інших змагань, у дорадчих і робочих
органах, створюваних органами державної влади та органами місцевого
самоврядування;
- недопуск до проходження сертифікації строком на три роки,
позбавлення сертифіката;
- обмеження права на вибір освітніх програм, форм навчання, закладів
освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що
здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність займаній
посаді педагогічного (науково-педагогічного) працівника;
- недопущення до участі у конкурсі на керівні посади коледжу.
7.4 Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або
деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної
доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми
положеннями Коледжу, що мають бути затверджені педагогічною радою
Коледжу та погоджені з відповідними органами самоврядування (студентською
організацією, профкомом студентів) в частині їхньої відповідальності.
7.5 Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної
доброчесності визначається педагогічною радою Коледжу з урахуванням вимог
Закону України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» та спеціальних
законів.
7.6 Кожна особа, стосовно якої поставлено 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.

7.7 Форми та види академічної відповідальності учасників освітнього
процесу Коледжу визначаються відповідно до діючого законодавства.
8 ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ
8.1 Педагогічні працівники коледжу, співробітники, що здійснюють
освітню діяльність і студенти несуть відповідальність за коректну роботу із
джерелами інформації; дотримання вимог наукової етики та поваги до
інтелектуальних надбань; порушення загально прийнятих правил цитування.
8.2 Всі навчально-методичні та наукові роботи (у т.ч. курсові роботи
студентів) підлягають перевірці на наявність плагіату
8.3 З метою забезпечення самостійної підготовки студентами курсових
робіт:
- захист курсових робіт здійснюється публічно;
- курсові роботи розміщуються у репозиторії Коледжу;
- результати курсових робіт можуть бути представлені у вигляді
тез/наукових статей у наукових виданнях;
- результати наукових досліджень студентів систематично обговорюються
на засіданнях циклових комісій, засіданнях студентських наукових гуртків,
круглих столів.
8.4 Запобігання порушень академічної доброчесності у коледжі
здійснюється шляхом:
- розміщення навчально-методичних і наукових робіт педагогічних
працівників та студентів у репозиторії Коледжу;
- формування, видання і розповсюдження методичних рекомендацій щодо
належного оформлення посилань на використані джерела у навчальнометодичних та наукових роботах педагогічних працівників і студентів;
- запровадження в циклових комісіях (семінарів) з основ культури
наукової ділової мови та академічного письма, на яких акцентується увага на
коректному використанні в навчально-методичних та наукових роботах
педагогічних працівників і здобувачів освіти інформації з інших джерел,
уникненні плагіату, правилах бібліографічного опису джерел та цитувань;
- розміщення цього Положення та інших документів щодо запобігання
порушень академічної доброчесності на офіційному сайті коледжу.
8.5 Керівники курсових (дипломних) робіт в обов’язковому порядку
мають ознайомити з даним Положенням здобувачів освіти та на всіх етапах
виконання курсових (дипломних) робіт контролювати й попереджувати факти
порушень академічної доброчесності.
8.6 Голови циклових комісій в обов’язковому порядку мають
ознайомити з цим Положенням педагогічних працівників коледжу.
8.7 Заходи щодо попередження академічної недоброчесності учасників
освітнього процесу:
- ознайомлення здобувачів освіти й педагогічних працівників та інших
членів академічної спільноти з цим Положенням;

- інформування здобувачів освіти, педагогічних працівників про
необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;
- проведення семінарів із здобувачами освіти з питань інформаційної
діяльності Коледжу, правильності написання навчальних, наукових робіт,
правил опису джерел та оформлення цитувань;
- контроль голів циклових (випускових) комісій керівників курсових,
кваліфікаційних проектів (робіт), членів державних екзаменаційних комісій
щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі
запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо;
- перевірка кваліфікаційних робіт на предмет академічного плагіату;
експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих
програмних засобів) щодо ознак академічного плагіату в наукових статтях та
інших роботах науково-дослідницького характеру матеріалів, поданих до
публікування у наукових виданнях коледжу;
- посилення вимог до процесу рецензування статей, методичних
матеріалів, що затверджуються методичною радою шляхом запровадження
процедур подвійного рецензування та програмної перевірки поданих матеріалів
на предмет академічного плагіату;
- особиста відповідальність педагогічних працівників та здобувачів освіти
щодо недопущення академічного плагіату у виданнях коледжу.

