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ПОЛОЖЕННЯ
про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат «Оберіг» Запорізької обласної ради
1. Загальні положення
1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього
процесу комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школаінтернат «Оберіг» Запорізької обласної ради (далі - Положення, заклад)
визначає та закріплює додержання моральних, правових, етичних норм
поведінки всіма учасниками освітнього процесу, який спрямований на
забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти.
1.2. Положення розроблено на основі Конвенції про права дитини,
схваленою резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (1989 рік зі змінами),
Конституції України, законів України «Про освіту», «Про авторське право та
суміжні права», «Про запобігання корупції», Цивільного кодексу України,
Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку.
1.3. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу
(педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків чи осіб, які їх
замінюють) та співробітників закладу.
2. Поняття, принципи академічної доброчесності
2.1. Згідно ст. 42 Закону України «Про освіту»:
2.1.1. 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 та/або
наукових (творчих) досягнень.
2.1.2. Порушеннями 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 будьяких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою
отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
необ'єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки
результатів навчання з добувачів освіти.
2.2. Академічна доброчесність забезпечується через дотримання
принципів: законності, соціальної справедливості, рівноправності, прозорості,
відкритості, професіоналізму, компетентності, взаємоповаги, толерантності,
відповідальності.
2.3. Кожен працівник закладу має право вільно обирати свою
громадянську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та
внутрішніх документів.
2.4. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку
може здійснювати керівник закладу або особа за його дорученням.
2.5. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є
неправдивою, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб
спростувати викривлену інформацію.
3. Забезпечення академічної доброчесності
Академічна доброчесність забезпечується:
3.1. Учасниками освітнього процесу та співробітниками закладу шляхом:
3.1.1. Дотримання Конвенції про права дитини, Конституції України,
законів України.
3.1.2. Дотримання Статуту та Правил внутрішнього розпорядку закладу.
3.1.3. Уникнення дій, пов'язаних з корупційними правопорушеннями.
3.1.4. Утвердження позитивного іміджу закладу.
3.1.5. Збереження, поліпшення та раціональне використання навчальноматеріальної бази закладу.

3.1.6. Дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства,
взаємоповаги, толерантності стосунків.
3.1.7. Дотримання культури зовнішнього вигляду та правил ділової етики.
3.1.8. Надання достовірної інформації.
3.1.9. Участь у будь-якій діяльності, що пов'язана з підробкою та
використанням документів закладу.
3.1.10. Негайне повідомлення адміністрації закладу у разі отримання для
виконання рішень, доручень, які є незаконними або такими, що становлять
загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб,
державним або суспільним інтересам.
3.2. Педагогічними працівниками шляхом:
3.2.1. Дотримання правил посилання на джерела інформації у разі
використання ідей, розробок, тверджень, відомостей, написання методичних
матеріалів, тощо.
3.2.2. Дотримання норм про авторське право і суміжні права.
3.2.3. Надання правдивої інформації про результати власної педагогічної
(наукової, творчої) діяльності (методичні рекомендації або розробки, навчальні
посібники, навчально-методичні посібники, наочні посібники, практичні
посібники, методичні збірки або вісники, статті) та джерела використаної
інформації.
3.2.4. Здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності
здобувачами освіти.
3.2.5. Здійснення об'єктивного і неупередженого оцінювання результатів
навчання (набуття компетентностей) здобувачів освіти. Свідоме завищення або
заниження оцінки результатів навчання: усні відповіді; домашні роботи;
самостійні роботи; контрольні роботи; лабораторні та практичні роботи;
тематичне оцінювання; моніторинги.
3.2.6. Інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної
доброчесності та види відповідальності за її порушення.
3.3. Здобувачами освіти шляхом:
3.3.1. Самостійного виконання навчальних завдань, самостійних робот,
контрольних робіт, поточного, підсумкового контролю результатів навчання
без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для
використання.
3.3.2. Постійною підготовкою до уроків, виконання домашніх завдань.
3.3.3. Подання на оцінювання лише самостійно виконаної роботи, що не є
запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами.
3.3.4. Самостійного подання щоденника для виставлення педагогом
результатів навчальних досягнень.
3.3.5. Неприпустимості пропонування хабара за отримання будь-яких
переваг у навчальній або іншій діяльності, у тому числі з метою зміни
отриманої академічної оцінки.
3.3.6. Дотримання правил посилання на джерела інформації у разі
використання тверджень, відомостей, тощо.
3.3.7. Дотримання норм про авторське право і суміжні права.

3.3.8. Надання правдивої інформації про результати власної навчальної
(творчої) діяльності та джерела використаної інформації.
3.4. Батьками здобувачів освіти або особами, які їх замінюють шляхом
сприяння:
3.4.1. Опануванню дитиною освітньої програми.
3.4.2. Самостійного виконання дитиною навчальних завдань.
3.4.3. Дотримання правил посилання на джерела інформації у разі
використання тверджень, відомостей, тощо.
3.4.4. Дотримання норм про авторське право і суміжні права.
3.4.5. Надання правдивої інформації про результати навчальної (творчої)
діяльності дитини та джерела використаної інформації.
3.4.6. Неприпустимості пропонування хабара за отримання будь-яких
переваг у навчальній або іншій діяльності дитини, у тому числі з метою зміни
отриманої академічної оцінки.
4. Відповідальність за порушення академічної доброчесності
учасників освітнього процесу
4.1. Відповідальність за порушення академічної
доброчесності
педагогічними працівниками:
4.1.1. Відмова у встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні
педагогічного звання.
4.1.2. Позбавлення раніше встановленої категорії, раніше присвоєного
педагогічного звання.
4.1.3. Позбавлення права брати участь у роботі визначених
законодавством органів.
4.1.4. Дисциплінарні покарання: попередження, догана.
4.1.5. Участь в позапланових заходах із підвищення кваліфікації.
4.2. Відповідальність за порушення
академічної
доброчесності
з добувачами освіти:
4.2.1.
Повторне
проходження
здобувачами
освіти
оцінювання
самостійних та контрольних робіт, тощо.
4.2.2. Повторне проходження відповідного освітнього компонента
освітньої програми.
4.2.3. Незарахування здобувачам освіти результатів самостійних,
контрольний робіт, тощо.
5. Заходи щодо виявлення та встановлення фактів порушення
академічної доброчесності учасників освітнього процесу
5.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням
під розписку.
5.2. Працівники в процесі своєї діяльності дотримуються академічної
доброчесності, умов даного Положення, проводять роз'яснювальну роботу із
здобувачами освіти
щодо неприпустимості порушення академічної
доброчесності.

5.3. Рішенням педагогічної ради утворюється комісія з питань академічної
доброчесності.
5.4. Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія) це
незалежний орган, що діє з метою встановлення фактів порушення академічної
доброчесності:
5.4.1. До складу Комісії входять представники від педагогічного
колективу, профспілкової організації, батьківської громади в кількості 5 осіб.
5.4.2. Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються з числа
осіб, що входять до неї.
Голова веде засідання. За відсутності голови Комісії його обов'язки
виконує заступник.
Секретар Комісії здійснює повноваження щодо ведення протоколу
засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо.
5.4.3. Комісія має такі повноваження:
5.4.3.1. Виявляти та встановлювати факти порушення академічної
доброчесності учасників освітнього процесу.
5.4.3.2. Проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів
академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.
5.4.3.4. Готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації щодо
підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в
освітню діяльність закладу.
5.4.3.5. Отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не
анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників
освітнього процесу.
5.4.3.6. Залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також
використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів
порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою.
5.4.3.7. Доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної
доброчесності до відома керівника закладу для подальшого реагування.
5.5. Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів,
присутніх на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її складу.
5.6. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на
засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії
є вирішальним.
5.7. За результатами засідання Комісії складається протокол. Який
підписує голова (в разі його відсутності - заступник) та секретар.
5.8. Комісія зобов'язана повідомити батьків про факти виявлення
порушень академічної доброчесності.
5.9. Термін повноважень Комісії - 1 навчальний рік.
5.10. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік на засіданні педагогічної
ради.
5.11. Особа, яка виявила порушення академічної доброчесності
зобов'язана звернутись до керівника закладу або до Комісії з письмовою

заявою. Заява щодо зазначеного порушення розглядається на засіданні Комісії,
яка ухвалює рішення про притягнення до академічної відповідальності.
5.12. Згідно ст. 42 Закону України «Про освіту» кожна особа, стосовно
якої розглядається 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. Прикінцеві положення
6.1. Положення ухвалюється педагогічною радою та вводиться в дію
наказом керівника закладу.
6.2. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені учасниками
освітнього процесу за подання до педагогічної ради.
6.3. Положення доводиться до відома всіх учасників освітнього процесу
та оприлюднюється на сайті закладу.

