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ПОЛОЖЕННЯ 

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 61  

з поглибленим вивченням інформаційних технологій 

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про дотримання академічної доброчесності (далі - Положення) 

у спеціалізованій школі I – III ступенів № 61 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Шевченківського району міста Києва (далі - школа) 

встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у 

відносинах між учасниками освітнього процесу, а саме: педагогічними 

працівниками, здобувачами освіти та їх батьками чи особами, які їх заміняють. 

1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН 

«Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про запобігання 

корупції», «Про авторські та суміжні права», Цивільного кодексу України, 

Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших 

нормативно-правових актів чинного законодавства України. 

1.3. Метою даного Положення є дотримання високих професійних стандартів в 

освітній сфері, забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в 

колективі та підвищення довіри до результатів навчання, а також запобігання 

порушення академічної доброчесності. 

1.4. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу 

(педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків чи осіб, які їх 

заміняють) та співробітників школи. 

 

2. ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

2.1. Академічна доброчесність-це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання.  

2.2. Академічна доброчесність впроваджується через систему принципів: 

законності, професіоналізму, чесності, взаємоповаги, ввічливості, 

справедливості, відповідальності, прозорості, толерантності. 



2.3. Кожен член шкільної спільноти наділений правом вільно обирати свою 

громадянську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та 

внутрішніх документів. 

2.4. Офіційне висвітлення діяльності закладу освіти та напрямів його розвитку 

може здійснювати директор школи 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, зменшити обсяг завданої шкоди, іміджу закладу освіти 

або учасникам освітнього процесу. 

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ З  ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

3.1. З метою виконання норм цього Положення в СШ № 61 створюється Комісія 

з питань академічної доброчесності (далі - Комісія).  

3.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення 

цього Положення та надавати пропозиції адміністрації СШ № 61 щодо 

накладання відповідних санкцій.  

3.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, 

законодавством у сфері освіти, нормативно-правовими актами Міністерства 

освіти і науки України, Статутом, Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, іншими нормативними (локальними) актами та цим Положенням.  

3.4. Склад Комісії затверджується наказом директора за поданням рішення 

педагогічної ради. Строк повноважень Комісії становить 3 роки.  

До складу Комісії за посадами входять: заступники директора з навчально-

виховної роботи, голова профспілки, керівники ініціативних груп, 

представники батьківської громадськості та учнівського самоврядування.  

3.5. Будь-який працівник, здобувач освіти може 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. За відсутності голови його обов’язки виконує заступник.  

3.7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання комісії 

скликаються при необхідності для вирішення оперативних та нагальних питань.  

Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на 

засіданні Комісії. 

 

 

 

 



4.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКАМИ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Академічна доброчесність забезпечується: 

4.1. Усіма співробітниками та учасниками освітнього процесу школи 

шляхом: 

4.1.1. Уникнення провокування дій, пов’язаних з корупційними 

правопорушеннями. 

4.1.2. Дотримання норм Конституції України. 

4.1.3. Дотримання Статуту школи та Правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

4.1.4. Дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та 

загальної середньої освіти. 

4.1.5. Надання достовірної інформації. 

4.1.6. Негайного повідомлення адміністрації закладу у разі отримання для 

виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять 

загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, 

державним або суспільним інтересам. 

4.1.7.Відповідальності за порушення академічної доброчесності. 

4.2. Педагогічними працівниками шляхом: 

4.2.1. Якісного, вчасного та результативного виконання своїх функціональних 

обов’язків. 

4.2.2. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової 

дисципліни, корпоративної етики. 

4.2.3. Обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради 

та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення. 

4.2.4. Несення відповідальності за порушення академічної доброчесності.. 

4.2.5. Підвищення своєї кваліфікації шляхом саморозвитку і 

самовдосконалення, а також вчасного проходження курсової підготовки 

відповідно до вимог законодавства. 

4.2.6. Дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання 

відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт, тощо. 

4.2.7. Надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній 

професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти. 

4.2.8. Об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання 

здобувачів освіти. 

4.2.9. Здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності 

здобувачами загальної середньої освіти.  

4.2.10. Уникати приватного інтересу та конфлікту інтересів. 

4.2.11. Інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної 

доброчесності та види відповідальності за її порушення. 



4.2.12.Нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим 

доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері 

інформації та звернення громадян. 

4.3. Здобувачами загальної середньої освіти шляхом: 

4.3.1. Поваги до педагогічних працівників. 

4.3.2. Поваги честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються 

від власних переконань. 

4.3.3. Присутності на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних 

поважними причинами. 

4.3.4. Самостійного виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання. 

4.3.5. Подання на оцінювання лише самостійно виконаної роботи, що не є 

запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами. 

4.3.6. Використанням у навчальній або дослідницькій діяльності лише 

перевірених і достовірних джерел інформації та грамотного посилання на них. 

4.3.7 Не пропонування хабаря за отримання будь-яких переваг у навчальній або 

дослідницькій діяльності, у тому числі з метою зміни отриманої академічної 

оцінки. 

4.3.8. Несення відповідальності за порушення академічної доброчесності. 

4.4. Батьками здобувачів загальної середньої освіти або особами, які їх 

заміняють,  шляхом: 

4.4.1. Виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

однокласників, учнів інших класів, вчителів та інших людей. 

4.4.2. Формування у дитини культури життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді, 

а також таких загальнолюдських цінностей, як справедливість, патріотизм, 

гуманізм, толерантність, працелюбство. 

4.4.3. Виховання поваги до державної мови та державних символів України, 

усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, 

Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку. 

4.4.4. Сприяння виконанню дитиною освітньої програми та досягнення 

дитиною передбачених нею результатів навчання, самостійного виконання нею 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ  

 

5.1. За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу 

притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.  

5.2. Формами проявів академічної недоброчесності є:  



 академічний плагіат;  

 академічна фальсифікація та фабрикація - публікація вигаданих результатів 

досліджень, будь-яких даних з питань освітнього процесу;  

5.2.1. 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, без 

належного оформлення посилань.  

Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, 

що зазначені всі джерела запозичень.  

Перевірці на академічний плагіат підлягають:  

навчальні (доповіді, реферати тощо), науково-методичні праці (підручники, 

навчальні посібники, конспекти уроків та виховних заходів, що готуються до 

друку, рукописи статей, тези доповідей, які надсилаються до редакцій фахових 

видань).  

Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють заступники 

директора з навчально-виховної роботи.  

5.2.2. Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників освітнього 

процесу змістом яких є:  

 посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;  

 використання під час контрольних робіт заборонених допоміжних матеріалів 

або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети 

тощо);  

 проходження процедур контролю знань підставними особами;  

 списування - використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел 

інформації під час оцінювання результатів навчання;  

 повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи 

(лабораторної, контрольної, індивідуальної тощо);  

 повторна публікація своїх наукових результатів;  

 складання іспиту іншою особою.  

5.2.3. Академічний обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно 

власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої 

процесу.  

5.2.4. 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. В свою чергу, неправомірна вигода 

– це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 

активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які 

обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.  



5.2.5. Конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в 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.  

5.2.6. 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.  

5.3. За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники 

притягуються до таких форм 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.  

5.4. За порушення правил академічної доброчесності здобувачі повної загальної 

середньої освіти притягуються до таких форм відповідальності:  

 повторне проходження оцінювання (самостійних,контрольних робіт, іспитів 

тощо);  

 попередження.  

 

6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ  

 

6.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної 

доброчесності в використовується наступний комплекс профілактичних 

заходів:  

 інформування здобувачів повної освіти, педагогічних працівників та батьків 

про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної 

етики;  

 проведення семінарів із здобувачами освіти з питань інформаційної 

діяльності СШ  № 61, правильності написання дослідницьких, навчальних 

робіт, правил опису джерел та формування цитувань; 

 ознайомлення здобувачів освіти й педагогічних працівників із цим 

Положенням;  

 перевірка творчих робіт на предмет академічного плагіату;  

 експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих 

програмних засобів) щодо ознак академічного плагіату в дослідженнях, 

підготовлених до захисту тощо.  

 



7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

7.1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради СШ № 61 та 

вводиться в дію наказом директора СШ № 61.  

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної 

ради СШ № 61 та вводяться в дію наказом директора СШ № 61.  

 


