
 



І. Загальні положення 

1.1 Положення про дотримання академічної доброчесності 

педагогічними працівниками та здобувачами освіти (далі – Положення) ВСП 

"Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ" розроблене на підставі 

Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про фахову передвищу 

освіту", "Про авторське право і суміжні права", "Про видавничу справу", 

інших нормативно-правових актів. 

1.2 Це Положення визначає основні принципи дотримання 

академічної доброчесності, утвердження чесності та етичних цінностей 

педагогічними працівниками та здобувачами освіти в освітній, науковій, 

виховній та інших видах діяльності, створення нових механізмів побудови 

комунікації в коледжі та необхідних умов для недопущення порушень 

академічної доброчесності. 

1.3 Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватись учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

1.4 Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та науковими 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 

(науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

освіти; 

- об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

1.5. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає:  

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх 

індивідуальних потреб і можливостей).  

- 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. 

1.6. Кожен учасник освітнього процесу в системі фахової передвищої 

освіти зобов’язаний дотримуватися принципів академічної доброчесності. 



1.7. Формування академічної доброчесності здобувачів освіти є одним 

із завдань закладу фахової передвищої освіти. 

1.8. Керівник закладу фахової передвищої освіти та колегіальний 

орган управління забезпечують дотримання принципів академічної 

доброчесності в закладі освіти у межах своєї компетенції. 

1.9.За дії (бездіяльність), що Законом України «Про освіту» визнані 

порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до 

інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених 

законодавством.  

1.10. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення 

академічної доброчесності визначається педагогічною радою з урахуванням 

вимог Закону України «Про освіту» та спеціальних законів. 

 

ІІ. Порушення академічної доброчесності 

2.1.Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний 

плагіат; самоплагіат; академічне шахрайство; фабрикація; фальсифікація; 

списування; обман; хабарництво; необ‘єктивне оцінювання; піратство; 

вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) 

суміжних прав, приватний інтерес.  

2.2.Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

інших авторів без зазначення авторства, а саме:  

2.2.1.Копіювання чужої наукової роботи, чи декількох робіт та 

оприлюднення результату під своїм іменем.  

2.2.2.Створення суміші власного та запозиченого тексту без 

належного цитування джерел.  

2.2.3.Рерайт – перефразування чужої праці без згадування 

оригінального автора.  

2.3.Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних 

раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів. 

2.4.Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників 

освітнього процесу змістом яких є:  

2.4.1.Посилання на джерела, які не використовувалися в роботі. 

2.4.2.Використання під час контрольних заходів заборонених 

допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікрона вушники, 

телефони, планшети тощо).  

2.4.3.Проходження процедур контролю знань підставними особами. 

2.4.4.Списування.  

2.4.5.Повторне використання раніше виконаної іншою особою 

письмової роботи (лабораторної, контрольної, індивідуальної, курсової 

тощо). 

2.5.Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються 

в освітньому процесі або наукових дослідженнях.  



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

що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.  

2.7.Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання.  

2.8. 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.  

2.9.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.  

2.10. Піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав. 

2.11. Вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського 

права і (або) суміжних прав. 

2.12. Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес 

особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи 

іншими позаслужбовими стосунками з фізичними або юридичними особами, 

у тому числі ті, що виникають у зв‘язку з членством або діяльністю в 

громадських та інших організаціях. 

2.13. Порушеннями академічної доброчесності у закладі фахової 

передвищої освіти, крім передбачених Законом України "Про освіту", є: 

1) несанкціонована співпраця - надання здобувачам фахової 

передвищої освіти допомоги педагогічними (науково-педагогічними) 

працівниками, батьками або іншими особами, що не передбачена умовами 

виконання завдань; 

2) академічне шахрайство - використання під час контрольних заходів 

непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів, 

проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами, 

подавання як результатів власної праці творів, виконаних іншими особами, у 

тому числі на замовлення; 

3) необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження 

оцінки результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти, їхніх 

творчих здобутків, а також компетентностей педагогічних (науково-

педагогічних) працівників закладів фахової передвищої освіти під час їх 

атестації або сертифікації. 

ІІІ. Порядок перевірки на академічний плагіат 

3.1.Перевірці на академічний плагіат підлягають:  

3.1.1.Курсові роботи (проекти) здобувачів освіти. У відгуку керівника 

зазначається інформація про відсутність у роботі академічного плагіату. У 

випадку виявлення академічного плагіату у курсових роботах (проектах) 

здобувачів освіти: 

- до захисту – робота направляється на доопрацювання з повторною 

перевіркою на плагіат; 



- під час захисту – знімається із захисту з незадовільною оцінкою.  

3.1.2.Навчальні та науково-методичні праці (навчальні посібники, 

підручники (у тому числі електронні видання), монографії, програми 

дисциплін тощо). У витязі із засідання циклової комісії щодо рекомендацій 

до видання навчальних та науково-методичних праць зазначається 

інформація про відсутність у роботі академічного плагіату. У разі виявлення 

плагіату, праці відправляються на доопрацювання з повторною перевіркою 

на наявність запозичення.  

3.1.3. Рукописи статей, які надаються до редакцій наукових журналів. 

Стаття повинна мати висновок щодо відсутності/наявності текстових 

запозичень у рукописі та наявність письмової заяви автора (авторів) про 

відсутність плагіату у тексті статті. 

3.2. Перевірка на наявність запозичень здійснюється з використанням 

відповідних технологій та комп‘ютерних програм, які знаходяться у 

відкритому доступі у мережі Інтернет.  

3.3. Критерії оцінювання академічного плагіату:  

3.3.1. У наукових робота педагогічних працівників (монографії, 

методичні рекомендації, підручники, навчальні посібники, дисертаційні 

роботи, статті, тези тощо):  

понад 90% - текст письмової роботи є оригінальним (несуттєвий об‘єм 

запозичень); 

від 75% до 90% - оригінальність тексту задовільна (незначний об‘єм 

запозичень), проте слід переконатися у наявності і правильному оформленні 

цитувань та посилань на використані джерела;  

від 60% до 75% - письмова робота приймається до розгляду після 

доопрацювання автором (авторами) та наявності і правильного оформлення 

цитувань та посилань на використані джерела, оскільки має значний об‘єм 

запозичень;  

менше 60% - письмова робота до розгляду не приймається і не може 

бути рекомендована до друку (захисту), оскільки має суттєвий об‘єм 

запозичень, що трактується як плагіат.  

3.3.2.У письмових роботах студентів(курсові роботи (проекти), статті, 

тези, доповіді тощо):  

понад 75% - текст письмової роботи є оригінальним (несуттєвий об‘єм 

запозичень);  

від 60% до 75% - оригінальність тексту задовільна (незначний об‘єм 

запозичень), проте слід переконатися у наявності і правильному оформленні 

цитувань та посилань на використані джерела;  

від 40% до 60% - письмова робота приймається до розгляду після 

доопрацювання автором (авторами) та наявності і правильного оформлення 

цитувань та посилань на використані джерела, оскільки має значний об‘єм 

запозичень;  

менше 40% - письмова робота до розгляду не приймається і не може 

бути рекомендована до друку (захисту), оскільки має суттєвий об‘єм 

запозичень, що трактується як плагіат.  



3.4.Результати перевірки можуть бути оскаржені автором через 

подання апеляції на ім‘я директора у 3-й термін після офіційного визнання 

наявності плагіату. За наказом директора створюється апеляційна комісія по 

розгляду апеляції, до складу якої повинні входити авторитетні педагогічні 

працівники, голова профспілки працівників та студентів коледжу, 

представники органів студентського самоврядування (якщо плагіат виявлено 

у здобувачів освіти), інші особи (за їх згодою). Апеляція розглядається 

апеляційною комісією у 3-й термін після виходу наказу про створення 

апеляційної комісії, якщо інший термін не зазначено в наказі. Висновок 

комісії оформлюється відповідним протоколом. 

3.5.Попередження академічного плагіату:  

3.5.1. Використання репозитарію наукових і навчально-методичних 

праць, курсових робіт (проектів) з метою використання його для внутрішньої 

перевірки на плагіат.  

3.5.2. Використання комп‘ютерної програми для внутрішньої 

перевірки текстів на наявність академічного плагіату.  

3.5.3. Проведення для здобувачів освіти, викладачів семінарів з питань 

наукової етики та недопущення академічного плагіату.  

3.5.4. Проведення інформаційно-роз‘яснювальної роботи серед 

студентів на лекціях, семінарах з питань наукової етики, запобігання та 

виявлення плагіату у курсових роботах (проектах).  

3.5.5.Ознайомлення педагогічних працівників та здобувачів освіти з 

цим Положенням.  

 

IV. Відповідальність педагогічних працівників та здобувачів освіти за 

порушення академічної доброчесності 

4.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні (науково-

педагогічні) працівники закладів фахової передвищої освіти можуть 

притягатися до такої академічної відповідальності: 

- відмова у присвоєнні, підтвердженні або позбавлення присвоєного 

педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; 

- позбавлення на строк від одного до п’яти років права брати участь у 

роботі комісій з атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, з 

акредитації освітньо-професійних програм, з інституційного аудиту закладів 

освіти, у журі учнівських і студентських олімпіад та інших змагань, у 

дорадчих і робочих органах, створюваних органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування; 

- недопуск до проходження сертифікації строком на три роки, 

позбавлення сертифіката; 

- обмеження права на вибір освітніх програм, форм навчання, закладів 

освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що 

здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників; 

- прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність 

займаній посаді педагогічного (науково-педагогічного) працівника; 



- недопущення до участі у конкурсі на посаду керівника закладу 

фахової передвищої освіти строком на п’ять років. 

4.2. За порушення академічної доброчесності здобувачі фахової 

передвищої освіти можуть притягатися до такої академічної 

відповідальності: 

- зауваження; 

-  повідомлення батькам, законним представникам; 

- повторне проходження поточного, підсумкового та/або річного 

оцінювання; 

- повторне проходження державної підсумкової атестації та/або 

атестації здобувачів; 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої, освітньо-професійної програми; 

- позбавлення академічної стипендії; 

- позбавлення наданих закладом фахової передвищої освіти пільг з 

оплати навчання; 

- позбавлення отриманих з порушенням академічної доброчесності 

призових місць на учнівських та студентських змаганнях, турнірах, 

олімпіадах, конкурсах; 

- відрахування із закладу фахової передвищої освіти. 

4.3. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення 

академічної доброчесності, а також види відповідальності за конкретні 

порушення визначаються колегіальним органом управління закладу фахової 

передвищої освіти. 

Рішення про академічну відповідальність педагогічних (науково-

педагогічних) працівників приймає колегіальний орган управління закладу 

фахової передвищої освіти або атестаційна комісія відповідного рівня. 
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