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1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність (далі - Положення) 
Дитячо-юнацького центру Дарницького району м. Києва (далі - ДЮЦ) є 
внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на 
забезпечення провадження освітньої діяльності, додержання моральних, 
правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього йроцесу.

1.2. Положення розроблено згідно Конвенції ООН «Про права дитини», 
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і 
суміжні права», Статуту ДЮЦ, Правил внутрішнього розпорядку та інших 
законів України, актів законодавства, прийнятих на їх виконання, що 
регулюють питання академічної доброчесності.

1.3. Метою Положення є формування відносин між всіма учасниками 
освітнього процесу та працівниками ДЮЦ, забезпечення академічної 
свободи, сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, 
підвищення авторитету та іміджу закладу, дотримання високих професійних 
стандартів в усіх сферах діяльності ДЮЦ (освітній, науковій, виховній 
тощо), запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4. Педагогічні працівники та всі учасники освітнього процесу, 
усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання 
функціональних обов’язків, формування сприятливого освітнього 
середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку 
інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу ДЮЦ, 
зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки 
безпосередньо за основними сферами діяльності, а також морально- 
психологічний клімат у колективі.

*

2. Поняття, принципи та норми етики академічної доброчесності

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 та/або 
наукових (творчих) досягнень.



2.2. Загальними моральними принципами, якими керуються учасники 
освітнього процесу є: принцип законності, принцип чесності та порядності, 
принцип справедливості, принцип взаємної довіри, принцип компетентності 
й професіоналізму, принцип відповідальності, принцип партнерства й 
взаємодопомоги, принцип взаємоповаги, принцип прозорості.

2.3. Дотримання академічної доброчесності педагогічними 
працівниками передбачає:

- дотримання норм Конституції України та чинного законодавства у 
сфері освіти;

- дотримання загальноприйнятих етичних норм, правил внутрішнього 
розпорядку, трудової дисципліни, субординації;

- 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, а також інших 
обставин;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про методики і результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну 
діяльність;

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей;

- підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку, вчасне 
проходження курсової підготовки;

- обов’язкову присутність та активна участь на засіданнях педагогічної 
ради, методичної ради, атестаційної комісії, загальних зборів трудового 
колективу (крім випадків з поважних причин);

- колегіальну відповідальність за прийняті управлінські рішення;
- інформування здобувачів освіти про норми дотримання академічної 

доброчесності та відповідальність за її порушення;
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

освіти;
- об’єктивне оцінювання результатів навчання.
2.4. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає:
- дотримання норм Конституції України та чинного законодавства у 

сфері освіти;
- дотримання загальноприйнятих етичних норм;



- особисте 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);

- самостійну участь у конкурсах, змаганнях під керівництвом педагогів, 
особистою присутністю на всіх заняттях (крім випадків з поважних причин);

- 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.

3. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

3.1. Згідно п. 4 статті 42 Закону України «Про освіту» 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 будь- 
яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою 
отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;



необ'єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки 
результу навчання здобувачів освіти.

3.2. За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу 
притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства 
України.

3.3. За порушення правил академічної доброчесності% педагогічні 
працівники притягуються до таких форм відповідальності:

- дисциплінарна;
- адміністративна та кримінальна;
- відмова у присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного 

звання, кваліфікаційної категорії;
- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів 

чи займати визначені законом посади;
- інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.
3.4. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності;
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми;
- анулювання конкурсної роботи та недопущення до участі в даному 

заході;
- позбавлення або скорочення наданих закладом пільг, стипендій тощо.

4. Організація роботи Комісії з питань попередження порушення
академічної доброчесності

4.1 Для прийняття рішення про призначення відповідальності особи за 
порушення академічної доброчесності в ДЮЦ створюється Комісія з 
попередження порушення академічної доброчесності (далі -  Комісія).

4.2. Комісія розглядає питання порушення норм цього Положення за
*

потребою або за заявою учасника освітнього процесу.
4.3. Склад Комісії затверджується наказом директора ДЮЦ.
4.3. До складу Комісії входять: директор, заступники директора, 

педагогічні працівники, голова профспілки, голова батьківського комітету (за 
згодою).

4.4. Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної 
ради колективу. Термін повноваження Комісії -  1 рік.



4.5. Комісія в разі встановлення фактів порушення академічної 
доброчесності надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності 
учасника освітнього процесу.

4.6. Комісія звітує про роботу один раз на рік.

5. Попередження академічної недоброчесності

5.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної 
доброчесності в закладі використовується наступний комплекс 
профілактичних заходів:

- інформування здобувачів освіти, педагогічних працівників про 
необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної 
етики шляхом колективних та індивідуальних форм навчання, проведення 
консультацій та практикумів;

- інформування здобувачів освіти з питань правильності написання 
наукових, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;

- ознайомлення здобувачів освіти й педагогічних працівників із цим 
Положенням.

6. Прикінцеві положення
6.1. Положення, зміни та доповнення до нього погоджуються 

педагогічною радою та набирають чинності з моменту затвердження наказом 
директора ДЮЦ.


