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ЗАТВЕРДЖЕНО 

педагогічною радою  

ВСП «Одеського технічного  

фахового коледжу ОНТУ» 

29.07.2022р. протокол № 01 

Введено в дію з 15 серпня 2022р. 

наказом директора ОТФК ОНТУ 

від 10.08.2022р. №180-А1-ОД 

 

Директор ВСП «ОТФК ОНТУ» 

 

_______ Лілія ІВАНОВА 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про академічну доброчесність в ВСП «Одеський технічний 

фаховий коледж ОНТУ» (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

«Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про 

запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Положення про ВСП 

«Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ», інших нормативно-правових 

актів України та визначає засади забезпечення академічної доброчесності в 

освітній та науковій діяльності ВСП «Одеський технічний фаховий коледж 

ОНТУ», а також підстави та порядок притягнення учасників освітнього процесу 

до академічної відповідальності за порушення вимог академічної доброчесності.  

1.2. Положення визначає правила і норми академічної доброчесності, 

етичної поведінки, професійного спілкування педагогічних, науково-

педагогічних працівників та здобувачів освіти, що навчаються в ВСП «Одеський 

технічний фаховий коледж ОНТУ». 

1.3. Положення спрямоване на дотримання високих професійних 

стандартів в усіх сферах діяльності коледжу (освітній, науковій, виховній тощо), 

на підтримку сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, а 

також на запобігання порушення академічної доброчесності.  

1.4. 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.  
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2. ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

2.1. Дотримання академічної доброчесності  педагогічними та науково-

педагогічними працівниками ВСП «Одеський технічний фаховий коледж 

ОНТУ» передбачає:  

2.1.1. Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей;  

2.1.2. Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права;  

2.1.3. Надання достовірної інформації про методики і результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-

педагогічну, творчу) діяльність;  

2.1.4. Контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

освіти;  

2.1.5. Об'єктивне оцінювання результатів навчання.  

2.2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає:  

2.2.1. 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);  

2.2.2. Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей;  

2.2.3. Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права;  

2.2.4. Надання достовірної інформації про результати власної навчальної  

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

інформації. 

2.3. Вжиття заходів щодо забезпечення дотримання академічної 

доброчесності є обов’язком кожного учасника освітнього процесу в ВСП 

«Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ» та включає в себе дотримання 

вимог академічної доброчесності у власній навчальній та/або науковій 

діяльності, а також недопущення порушення академічної доброчесності іншими 

учасниками освітнього процесу. 
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3. ОСНОВНІ ВИДИ ПОРУШЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

3.1. До основних порушень академічної доброчесності відносяться:  

3.1.1. Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без 

зазначення авторства;  

3.1.2. Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних 

раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;  

3.1.3. Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях;  

3.1.4. Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, 

що  стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;  

3.1.5. Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання;  

3.1.6. Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 

освітньої (наукової) діяльності чи організації освітнього процесу; формами 

обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація 

та списування;  

3.1.7. 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;  

3.1.8. Необ'єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти. 

4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ 

Для попередження недотримання норм та правил академічної 

доброчесності в коледжі використовується комплекс профілактичних заходів: 

 - ознайомлення здобувачів освіти та педагогічних/науково-педагогічних 

працівників із цим Положенням;  

- інформування здобувачів освіти, педагогічних/науково-педагогічних 

працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, 

професійної етики;  

- проведення семінарів зі здобувачами освіти з питань інформаційної 

діяльності коледжу, правильності написання навчальних робіт, правил опису 

джерел та оформлення цитувань;  
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- контроль завідувачів відділень, голів циклових комісій, керівників 

курсових, кваліфікаційних робіт, членів екзаменаційних комісій щодо 

правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, 

тверджень, відомостей тощо;  

- перевірка кваліфікаційних робіт на предмет академічного плагіату. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ 

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

5.1. За порушення норм академічної доброчесності педагогічні/науково-

педагогічні працівники ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ» 

можуть бути притягнуті до моральної, дисциплінарної, адміністративної 

відповідальності відповідно до нормативних і розпорядчих документів, норм 

законодавства України, у тому числі таких як: 

5.1.1. Відмова у присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного 

звання, кваліфікаційної категорії;  

5.1.2. Позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів 

чи займати визначені законом посади.  

5.2. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

5.2.1. Повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік 

екзамен тощо);  

5.2.2. Повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми; 

5.2.3. Попередження; 

5.2.4. Відрахування з ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ» 

(крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);  

5.2.5. Позбавлення академічної стипендії;  

5.2.6.Позбавлення наданих ВСП «Одеський технічний фаховий коледж 

ОНТУ»  пільг з оплати навчання. 

5.3. За дії (бездіяльності), що визнані порушенням академічної 

доброчесності, учасник освітнього процесу може бути притягнутий до інших 

видів відповідальності з підстав та у порядку, визначених законодавством 

України. 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Положення про академічну доброчесність в ВСП «Одеський технічний 

фаховий коледж ОНТУ»  приймається на засіданні Педагогічної ради та 

вводиться в дію наказом директора коледжу.  
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6.2 Зміни та доповнення до Положення про академічну доброчесність в 

ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ» приймаються в тому самому 

порядку, що і саме Положення. 
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Додаток 1 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про дотримання академічної доброчесності 

педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника 

ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ» 

          Я, що нижче підписався(лась), як член академічної спільноти ВСП «Одеський 

технічний фаховий коледж ОНТУ» усвідомлюю, що академічна доброчесність – це 

дієвий інструмент забезпечення якості освіти України та фундаментальна етична 

цінність усієї академічної спільноти світу. 

       ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй діяльності з реалізації державної політики у сфері якості 

освіти буду дотримуватись основних принципів та фундаментальних цінностей 

академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин. 

        

      ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ: 

-  з повагою та толерантністю ставитися до всіх членів академічної спільноти ВСП 

«Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ»; 

-     не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність моєї роботи 

і завдає шкоди колегам та репутації ВСП «Одеський технічний фаховий коледж 

ОНТУ»;  

-     надавати достовірну інформацію про свою діяльність; 

- сприяти створенню дієвих механізмів упровадження принципів академічної 

доброчесності в освітньому, науковому, професійному середовищі ВСП «Одеський 

технічний фаховий коледж ОНТУ», популяризувати ці принципи серед здобувачів 

освіти, співробітників ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ», з якими 

здійснюється комунікація та/або співпраця під час виконання обов’язків викладача; 

- перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку працівників ВСП 

«Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ»; 

- негайно повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності членами 

академічної спільноти ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ» 

-  використовувати лише достовірні джерела інформації, не вдаватися до фальсифікації 

чи фабрикування даних; 

- не плагіювати (у т.ч., не використовувати ідеї, твердження, відомості, тексти тощо без 

посилання на джерела); 

- не користуватися неправомірною вигодою, не вимагати і не брати хабарів. 

       

      УСВІДОМЛЮЮ, що відповідно до чинного законодавства повинен буду нести 

академічну та/або інші види відповідальності і до мене можуть бути застосовані заходи 

дисциплінарного характеру за порушення академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин. 
 

ПІБ (повністю)  

Циклова комісія/кафедра  

Посада  

Кваліфікаційна категорія/ Педагогічне 

звання/ Науковий ступінь/ Вчене звання 

 

 

 

Дата __________                                                                      Підпис ___________ 
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