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І. Загальні положення 

1.1. Положення про академічну доброчесність закладу освіти (далі – 

Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який 



спрямований на забезпечення провадження освітньої діяльності, додержання 

моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього 

процесу.  

1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, законів 

України «Про освіту», «Про професійно-технічну  освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторське право 

і суміжні права», Конвенції ООН «Про права дитини»(1989),  Статуту ліцею, 

Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів 

чинного законодавства України. 

1.3. Метою даного Положення про академічну доброчесність є 

формування системи демократичних відносин між учасниками освітнього 

процесу,  розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної 

свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та 

підвищення іміджу закладу, дотримання високих професійних стандартів в 

усіх сферах діяльності закладу (освітній, виховній,  науковій тощо), 

запобігання порушення академічної доброчесності.  

1.4. У своїй діяльності заклад освіти дотримується принципу 

меритократії, що означає оцінювання здобувачів освіти винятково на підставі 

їхніх знань і вмінь, а педагогічних працівників –  на основі їх професійної 

компетентності, результатів роботи, внеску у розвиток ліцею, що є підставою 

для їх подальшого матеріального, морального та кар’єрного стимулювання. 

Заклад   освіти зобов’язується вживати заходів щодо запобігання та 

виявлення академічного плагіату в  роботах педагогічних працівників та 

здобувачів освіти. 

1.5. Педагогічні працівники та здобувачі освіти зобов’язані 

дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність осіб, 

які працюють та навчаються у ліцеї, підтримувати систему демократичних 

відносин між учасниками освітнього процесу, сприяти підвищенню 

морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на 

зміцнення авторитету закладу освіти. 

1.6. Ліцей у своїй діяльності керується принципом незалежності 

здобуття професійної (професійно-технічної)  та загальної середньої освіти 

від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій. 

Створення та діяльність політичних партій, суспільно-політичних рухів, 

релігійних об’єднань та воєнізованих формувань у закладі освіти не 

допускається. 

1.7. Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою 

відповідальність за неналежне виконання функціональних обов'язків, за 

формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої 

організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного 

потенціалу, зобов'язуються виконувати норми даного Положення.  



1.8. Академічна доброчесність є одним із принципів освітньої 

діяльності закладу освіти.  

1.9. Забезпечення академічної доброчесності є складовою внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти в закладі освіти.  

 

ІІ. Принципи та правила академічної доброчесності 

ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» 

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 

(дослідницької, творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (дослідницьких, творчих) досягнень.  

2.2. Дотримання академічної доброчесності в ліцеї пов’язане зі 

сповідуванням педагогічними працівниками та здобувачами освіти таких 

принципів: 

- верховенства права. В освітньому середовищі пріоритетним  є 

дотримання принципу верховенства права, а саме: справедливості, добра, 

свободи, правової рівності, поваги до людської гідності, честі, істини тощо;  

- законності. У своїй діяльності усі учасники освітнього процесу 

мають суворо дотримуватися Конституції України, законів та підзаконних 

актів, а також стимулювати до цього інших; 

- чесності та порядності. В освітній діяльності, в науково-методичних 

дослідженнях, в практичній роботі усі учасники освітнього процесу 

зобов’язані діяти чесно, бути відвертими і порядними;  

- справедливості. У взаємовідносинах між учасниками  освітнього 

процесу важливим є неупереджене ставлення один до одного, правильне й 

об’єктивне оцінювання результатів навчальної, дослідницької та трудової 

діяльності;  

- взаємної довіри. Атмосфера довіри заохочує вільний обмін ідеями та 

інформацією, сприяє співпраці та ефективному продукуванню нових ідей;  

- компетентності й професіоналізму. Передбачає наявність у 

здобувачів освіти та педпрацівників закладу освіти управлінських та 

аналітичних здібностей, моральних якостей, внутрішньої культури, 

емоційного інтелекту, знання ділового етикету, ґрунтовних знань, виконання 

своїх обов’язків на належному рівні, високу організацію праці, можливість та 

бажання підвищувати свій освітній та науковий рівень як форми здійснення 

принципу «освіта протягом усього життя;  

- відповідальності. Здобувачі освіти та педагоги закладу освіти мають 

право брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, 

виконувати взяті на себе зобов’язання і бути прикладом для інших;  

- партнерства й взаємодопомоги. Означає сприйняття всіх учасників 

освітнього процесу як рівноправних сторін. З метою підвищення якості 

навчальних та науково-дослідницьких результатів учасники освітнього 

процесу орієнтуються на партнерську взаємодію;  

- взаємоповаги. Повага в освітньому середовищі має бути взаємною, 

виявлятися як до інших, так і до себе. Варто цінувати і поважати 

різноманітні, а іноді й протилежні думки та ідеї;  



- прозорості. Щоб уникнути зловживань посадовими особами 

необхідно, усі процеси, документи в ліцеї, що стосуються освітньої, наукової, 

дослідницької, господарської та фінансової діяльності, є прозорими, 

відкритими, що забезпечує можливість громадського контролю; 

- науковості. Педагогічні працівники зобов’язані об’єктивно 

висвітлювати наукові факти, поняття, теорії; ознайомлювати здобувачів 

освіти з новими досягненнями, науковими методами, пояснювати значення 

теорії для практики; розкривати наукові причинно-наслідкові зв’язки явищ, 

що вивчаються; викладати навчальний матеріал з позицій останніх досягнень 

науки й техніки; забезпечувати тісний зв’язок із сьогоденням; 

- дотримання авторського права. Педагогічні працівники повинні 

посилатися на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; дотримуватися норм законодавства про авторське 

право і суміжні права; надавати достовірну інформацію про методики й 

результати досліджень, джерела використаної інформації та власну 

педагогічну, науково-педагогічну, творчу діяльність. Забезпечити виконання 

письмових робіт без залучення зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання, списування, академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації; 

- достовірності результатів педагогічної, науково-педагогічної, 

дослідницької діяльності здобувачів освіти передбачає самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю, 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

об’єктивність оцінювання результатів навчання. Не допускати свідомого 

завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.  

2.3. Дотримання академічної доброчесності педагогічними 

працівниками передбачає:  

- 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 

діяльність; 

 - контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

освіти;  

- об’єктивне оцінювання результатів навчання.  

2.4. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає: 

 - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

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

тверджень, відомостей;  

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 



 - надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації.  

2.5. Порушенням академічної доброчесності 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.  

2.6. Академічна доброчесність забезпечується:  

2.6.1. 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 навчальної 

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 

Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.  

2.6.2. здобувачами освіти шляхом: 



 - самостійного виконання усіх видів навчальних, перевірочних та 

контрольних робіт під керівництвом педагога, окрім опрацювання 

інформаційних джерел;  

- самостійної участі в освітніх заходах,  конкурсах, акціях під 

керівництвом педагогів особистою присутністю на всіх заняттях, окрім 

випадків, викликаних поважними причинами.  

2.6.3. педагогічними працівниками шляхом: 

 - впровадженням освітньої діяльності з практичним використанням 

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; 

 - інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної 

доброчесності та види відповідальності за її порушення.  

2.7. Кожен учасник освітнього процесу наділений правом вільно 

демонструвати свою громадянську позицію, яка проголошується відкрито 

при обговоренні рішень та внутрішніх документів.  

2.8. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку 

може здійснювати директор закладу або інша особа за його дорученням.  

2.9. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є 

неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає 

людину, або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до 

цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену 

інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.  

2.10. Усі співробітники та учасники освітнього процесу ДПТНЗ 

«Білоцерківський професійний ліцей» мають уникати провокування дій, 

пов’язаних із корупційними правопорушеннями.  

3. Етичні норми академічної діяльності педагогічних працівників та 

здобувачів освіти 

3.1. Педагогічний працівник має дотримуватися моральних норм і 

правил етичної поведінки та принципів академічної доброчесності, зокрема: 

3.1.1. Сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між 

учасниками освітнього процесу. 

3.1.2. Виявляти толерантність та повагу до релігії, культури, звичаїв та 

традицій учасників освітнього процесу всіх національностей. 

3.1.3. Сприяти формуванню та поширенню позитивного іміджу ліцею. 

3.1.4. Шанобливо ставитися до державної символіки та символіки 

закладу освіти. 

3.1.5. Зберігати та примножувати славні традиції ліцею. 



3.1.6. Допомагати учасникам освітнього процесу, що опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

3.1.7. Не принижувати будь-яким чином гідність здобувачів освіти. 

3.1.8. Дотримуватися  Правил внутрішнього розпорядку та виконувати 

посадові інструкції. 

3.2.   У процесі навчання здобувачі освіти зобов’язані: 

3.2.1. Раціонально та дбайливо використовувати матеріально-технічну 

базу ліцею. 

3.2.2. Сприяти збереженню та примноженню традицій закладу, 

підвищувати престиж ліцею власними досягненнями у навчанні, науці, 

спорті, творчості. 

3.2.3. Шанувати історію закладу освіти, здобутки педагогів, 

випускників, сприяти розвитку позитивного іміджу ліцею. 

3.2.4. Дотримуватися  Правил внутрішнього розпорядку. 

 

 

IV. Заходи з попередження недотримання норм та правил 

академічної доброчесності 

4.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної 

доброчесності в закладі використовується такий  комплекс профілактичних 

заходів: 

4.1.1. Інформування здобувачів освіти, педагогічних працівників про 

необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної 

етики. 

4.1.2. Визнання у ліцеї принципу відкритості, що забезпечує 

можливість громадського контролю академічної діяльності, адміністративної 

та фінансової прозорості, шляхом оприлюднення  результатів діяльності на 

офіційному вебсайті. 

4.1.3. Ознайомлення здобувачів освіти й педагогічних працівників із 

цим Положенням. 

4.1.4. Посилення контролю адміністрації ліцею, педагогічних 

працівників  щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації 

у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо. 

V. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності 

5.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники 

закладу освіти можуть бути притягнені до такої академічної 

відповідальності: 

- попередження; 

- догана; 

- відмова в присвоєнні педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;  

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів 

чи займати визначені законом посади.  

5.2. Порушення загальноприйнятих норм поведінки, ігнорування норм 

етики, моралі та громадської свідомості, етичних норм академічної та 

наукової діяльності може розглядатися як вчинення аморального проступку, 

що за своїм характером несумісний із продовженням роботи в ліцеї. 

5.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності:  



- попередження; 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, тестові 

завдання, практична робота, самостійна робота, залік тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми; 

5.4. За дії (бездіяльність) щодо порушення академічної доброчесності, 

особа може бути притягнута до інших видів відповідальності за підстав та в 

порядку, визначених законодавством.  

VІ. Порядок оскарження рішення про притягнення  

до академічної відповідальності 

6.1.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; 

 - надавати усні та письмові пояснення або відмовлятися 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.  

 

VІІ. Контроль за дотриманням норм академічної  

доброчесності та етики 

7.1. З метою виконання норм цього Положення в ліцеї створюється 

Комісія з питань  академічної доброчесності (далі Комісія). 

7.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо 

порушення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації ліцею 

щодо накладання відповідних санкцій. 

7.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, 

Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку, цим Положенням. 

7.4. Склад Комісії затверджується наказом директора на підставі 

рішення педагогічної ради, ради ліцею, органів учнівського самоврядування. 

7.5. Строк повноважень членів Комісії визначають органи 

самоврядування закладу. 

7.6. До складу Комісії входять усі учасники освітнього процесу: 

адміністрація закладу освіти, педагоги, здобувачі освіти, батьки або осіби, які 

їх замінюють. 

7.7. 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. 

7.8. 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 загальної середньої освіти;  

- ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної 

доброчесності, якості освіти та науково-дослідницької діяльності;  

- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження 

принципів академічної доброчесності в освітню та науково-дослідницьку 

діяльність ліцею;  

- надавати рекомендації та консультації щодо способі та шляхів більш 

ефективного дотримання норм цього Положення. 

 

VIІІ. Прикінцеві положення 

8.1. Положення розглядається   та схвалюється рішенням методичної 

ради ліцею та затверджується  наказом директора закладу освіти. 

8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням 

педагогічної ради ліцею та вводяться в дію наказом директора закладу 

освіти. 

 

Розглянуто і схвалено  

на засіданні методичної ради 

Протокол №1 

від «03 »  січня 2023р 


