2. Принципи академічної доброчесності
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,
попередження порушень освітнього процесу.
Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п.4 Закону України
«Про освіту» 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.



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 (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети,
тощо), крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання
результатів навчання, а також повторне використання раніше виконаної
іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, самостійної,
індивідуальної, тощо).



Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної
освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;
формами
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є,

зокрема,
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фабрикація, фальсифікація та списування.

плагіат,

самоплагіат,



Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи
пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи
будь-яких інших благ матеріального чи нематеріального характеру з
метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.



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.



Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки
результатів навчання здобувачів освіти.
Академічна доброчесність впроваджується через систему принципів:

законності,

професіоналізму,

чесності,

взаємоповаги,

ввічливості,

справедливості, відповідальності, прозорості, толерантності.
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.
3. Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу
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 (науковопедагогічну, творчу) діяльність;
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами
освіти;
- об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти
передбачає:
- самостійне

виконання навчальних завдань, завдань поточного та

підсумкового контролю результатів навчання;
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;
- постійна підготовка до уроків, домашніх завдань;
- самостійне подання щоденника для виставлення педагогом одержаних
балів;
- надання

достовірної інформації про власні результати навчання

батькам (особам, які їх замінюють);
- дотримання правил культури зовнішнього вигляду;
- дотримання правил етики у спілкуванні з однолітками та дорослими;
- використання мобільних телефонів під час освітнього процесу.
Батьки здобувачів загальної середньої освіти або особи, які їх
заміняють, дотримаються академічної доброчесності шляхом:
- виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів
однокласників, учнів інших класів, вчителів та інших людей;
- виховання відповідального ставлення до власного фізичного та
психічного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля, формування навичок
здорового способу життя;
- формування у дитини культури життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді,
а також таких загальнолюдських цінностей, як справедливість, патріотизм,
гуманізм, толерантність, працелюбство;
- виховання поваги до державної мови та державних символів України,
усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України,
cтатуту школи, правил внутрішнього розпорядку;

- сприяння виконанню дитиною освітньої програми та досягнення дитиною
передбачених нею результатів навчання, самостійного виконання нею
навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю
результатів навчання.
4. Виявлення порушень академічної доброчесності педагогічними
праціниками
Виявлення порушень академічної доброчесності в закладі освіти
учасниками освітнього процесу здійснюється наступним чином:
- особа, яка виявила порушення академічної доброчесності має право
звернутися до керівника закладу освіти, заступників директора з усною чи
письмовою заявою;
- заява щодо зазначеного порушення розглядається на засіданнях
учнівського самоврядування, ради батьків, педагогічної ради, яка ухвалює
рішення про притягнення до академічної відповідальності;
- засідання педагогічної ради ухвалює рішення про притягнення до
академічної відповідальності (за погодженням з органом самоврядування
здобувачів освіти, радою батьків, відповідними органами).
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;
- 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

притягнення її до академічної відповідальності;
- оскаржити

рішення про притягнення до академічної відповідальності до

органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

та

5. Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесності
в закладі, включають:
- ознайомлення педагогічних працівників, здобувачів освіти з вимогами
щодо належного оформлення посилань на використані джерела
інформації;
- ознайомлення

педагогічних

працівників,

здобувачів

освіти

з

документами, що унормовують дотримання академічної доброчесності
та встановлюють відповідальність за її порушення;
- проведення методичних заходів, що забезпечують формування загальних
компетентностей з дотриманням правових та етичних норм і принципів,
уникнення плагіату при роботі з інформаційними ресурсами й об’єктами
інтелектуальної власності;
- проведення заходів із формування у здобувачів освіти етичних норм, що
унеможливлюють порушення академічної доброчесності;
- поширення серед учасників освітнього процесу принципів та правил,
якими вони мають керуватися, щодо дотримання етичних правил та
норм.
6. Відповідальність за порушення академічної доброчесності:
6.1. Педагогічними працівникми:
- Відмова у присвоєнні кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.
- Позбавлення раніше встановленої категорії (педагогічного звання).
- Позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи
займати визначені законом посади.
- Повторне проходження здобувачами освіти оцінювання чи не зарахування
результатів самостійних, контрольних робіт, іспитів, тощо.
6.2. Здобувачами освіти:
- Повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік
тощо).

- Повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої
Програми.
- Повідомлення батькам /особам, які їх замінюють (усно, письмово,
телефоном).
7. Комісія з питань академічної доброчесності
Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія) – це
незалежний орган, що діє у школі з метою забезпечення дотримання
учасниками освітнього процесу норм цього Положення.
До складу Комісії входять представники Ради школи, учнівського
самоврядування та педагогічного колективу.
Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.
Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються з числа осіб, що
входять до неї.
Голова веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо.
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.
Термін повноважень Комісії – 1 рік.
Комісія має такі повноваження:


Виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності
учасників освітнього процесу школи.



Проводити

інформаційну

роботу

щодо

популяризації

принципів

академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.


Готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації
підвищення

ефективності

впровадження

доброчесності в освітню діяльність школи.

принципів

щодо

академічної



Отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний
характер,

щодо

порушення

академічної

доброчесності

учасників

освітнього процесу школи.


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.



Доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної
доброчесності до відома директора школи для подальшого реагування.

Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, присутніх
на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її складу.
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.
За результатами засідання Комісії складається протокол. Який підписує голова
(в разі його відсутності - заступник) та секретар.
8. Заключні положення
Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну
доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є
виправданням неетичної поведінки. Школа забезпечує публічний доступ до
тексту Положення через власний офіційний сайт.
Положення про академічну доброчесність затверджується педагогічною
радою школи та вводиться в дію наказом директора.
Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким
учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи та
вводяться в дію наказом директора школи.

