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1. Загальні положення 

1.1. Положення про академічну доброчесність Первомайського медичного фахо-

вого коледжу Миколаївської обласної ради (далі − Положення) − це внутрішній 

підзаконний нормативний акт, який є одним з основних елементів нормативної 

бази системи забезпечення академічної доброчесності як ключової складової 

внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої освіти, що спря-

мована на надання якісних освітніх послуг, додержання моральних,правових, 

етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу Первомайського 

медичного фахового коледжу Миколаївської обласної ради (далі – Коледжу). 

1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, законів України «Про 

освіту», « Про фахову передвищу освіту»,«Про запобігання корупції», «Про ав-

торські та суміжні права», статуту Коледжу, правил внутрішнього трудового ро-

зпорядку Коледжу, листа Міністерства освіти і науки №1/9-565 від 26.10.2017 
«Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти», листа 

Міністерства освіти і науки №1/9-650 від 23.10.2018 «Щодо рекомендацій з ака-

демічної доброчесності для закладів вищої освіти». 

1.3. Положення разом з Положенням про комісію з академічної доброчесності, 

етики та управління конфліктами, описує механізми впровадження принципів 

академічної доброчесності в освітній процес, заходи з забезпечення дотримання 

принципів академічної доброчесності, процедури попередження та боротьби з 

порушеннями принципів академічної доброчесності. 

2. Принципи, норми етики та 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 за-

безпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього 

процесу.  

2.2. Згідно з пунктом 4 статті 42 Закону України «Про освіту» порушенням ака-

демічної доброчесності вважається:  

- академічний плагіат − оприлюднення (частково або повністю) наукових 

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

дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (опри-

люднених 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 сто-

суються 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, фальси-

фікація та списування; - хабарництво − надання (отримання) учасником 

освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, 

майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематері-

ального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освіт-

ньому процесі;  

- необ’єктивне оцінювання − свідоме завищення або заниження оцінки ре-

зультатів навчання здобувачів освіти; - надання здобувачам освіти під час 

проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи ство-

рення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами прохо-

дження такого оцінювання. - вплив у будь-якій формі (прохання, умов-

ляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-

педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оціню-

вання результатів навчання.  

2.3. Академічна доброчесність та етика академічних взаємовідносин забезпечу-

ються:  
2.3.1. Учасниками освітнього процесу (викладачами, співробітниками, здобу-

вачами освіти) шляхом: 

- дотримання норм чинного законодавства, та інших нормативних актів від-

повідно до п. 1.2. Положення; 
- утвердження позитивного іміджу Коледжу, примноження його традицій 

- збереження, поліпшення та раціональне використання навчально-матеріа-

льної бази Коледжу; 

- запобігання корупції, хабарництву; 

- дотримання цінностей корпоративної культури Коледжу, етичних вимог 

до професійної діяльності та найвищих моральних норм академічної доб-

рочесності;  
- побудови академічних взаємовідносин на засадах партнерства, взаємопо-

ваги, толерантності стосунків; 

- моральна оцінка власних вчинків у співвідношенні їх із моральними та 

професійними нормами;  
- запобігання та протидія проявам порушення академічної доброчесності та 

етики академічних взаємовідносин з боку викладачів, здобувачів освіти, 

співробітників та інших осіб, з якими здійснюється комунікація та/або 

співпраця під час освітнього процесу; 

- повідомлення про випадки порушення академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин відповідним посадовим особам та/або 



Комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами у 
Коледжі для здійснення ними відповідного реагування;  

- дотримання академічної доброчесності відповідно до спеціальних законів 

через посилання на джерела інформації у разі використання ідей, твер-

джень, відомостей; дотримання норм про авторські права; надання правди-

вої інформації про результати власної освітньої діяльності; 

- розуміння невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визна-

чених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними 

законами.  

2.3.2.Викладачами (співробітниками) шляхом: − надання якісних освітніх по-

слуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здо-

бутків в галузі освіти; − обов’язкової присутності, активної участі на засідан-

нях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлін-

ські рішення; − незалежності професійної діяльності від політичних партій, 

громадських і релігійних організацій; − підвищення професійного рівня шля-

хом саморозвитку і самовдосконалення, своєчасного проходження підви-

щення кваліфікації;  
- об’єктивне та неупереджене виконання своїх посадових обов’язків, попе-

редження потенційного конфлікту інтересів учасників освітнього процесу;  
- дотримання трудової дисципліни;  
- об’єктивне оцінювання результатів навчання (творчих робіт) здобувачів 

освіти;  
- здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобува-

чами освіти; 

- сприяння створенню дієвих механізмів упровадження принципів академі-

чної доброчесності в освітньому середовищі коледжу, популяризації цих 

принципів серед здобувачів освіти, співробітників та інших осіб, з якими 
здійснюється комунікація та/або співпраця під час виконання посадових 
обов’язків;  

- формування високого рівня академічної культури здобувачів освіти;  
- інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної добро-

чесності та види відповідальності за її порушення.  
2.3.3. Здобувачами освіти шляхом:  

- самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання без використання зовнішніх джерел інфо-

рмації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання ре-

зультатів навчання (самостійні роботи, контрольні роботи, державна під-

сумкова атестація, ліцензійний іспит, «Крок М»);  
- особистої присутності на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних пова-

жними причинами. 

 



3. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення 

академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин  

3.1. При прийомі на роботу викладач або співробітник, що є учасником освітнь-

ого процесу, ознайомлюється із Положенням,  правилами внутрішнього розпо-

рядку Коледжу, а також підписує Декларацію про дотримання академічної 

доброчесності. 
3.2. Положення про академічну доброчесність Коледжу:  

3.2.1. Оприлюднюються на сайті Коледжу в розділі «Академічна доброчес-

ність».  

3.2.2. Доводиться до відома: − батьківської громади членами групи сприяння 

академічній доброчесності на зборах у перший місяць навчання; − керівни-

ками груп або завідувачами відділень до здобувачів освіти на зборах груп у 

перший тиждень навчання. У цей період здобувачі освіти підписують Декла-

рацію про дотримання академічної доброчесності за згодою (непідписання Де-

кларації про дотримання академічної доброчесності не звільняє від академіч-

ної відповідальності згідно з чинним законодавством).  
3.3. Уповноваженою комісією в системі забезпечення якості освіти у Коледжі, 

яка популяризує принципи академічної доброчесності, норми корпоративної 

культури, правової культури щодо трудового й антикорупційного законодавства 

та їх упровадження в освітній процес, а також виконує наглядову та контролю-

ючу функцію, є Комісія з академічної доброчесності, етики та управління кон-

фліктами (далі – Комісія). Управління процесом дотримання академічної добро-

чесності на рівні Коледжу здійснює заступник директора з навчальної роботи, 

який координує роботу комісії з  академічної доброчесності Коледжу. Завдання, 

функції, порядок організації роботи Комісії, її структура, порядок її взаємодії з 

іншими підрозділами Коледжу, відповідні права та межі відповідальності Комісії 

визначені у Положенні про комісію з академічної доброчесності, етики та управ-

ління конфліктами Коледжу. Управління процесом дотримання академічної 

доброчесності в освітній діяльності Коледжу та інформування учасників освітнь-

ого процесу про неприпустимість порушення академічної доброчесності, а також 

реалізація заходів щодо запобігання проявам академічної недоброчесності 

здійснюється: − в частині дотримання принципів академічної доброчесності здо-

бувачами освіти заступником директора згуманітарної освіти та  виховання, 

завідувачами відділень, головами циклових комісій, які входять до складу Комі-

сії; − в частині дотримання принципів академічної доброчесності при реалізації 

всіх напрямів науково-дослідницької діяльності завідувачем навчально-вироб-

ничої практики, методистом, головами циклових комісій, які входять до складу 

Комісії.  
3.4. У системі забезпечення академічної доброчесності Коледжу на органи сту-

дентського самоврядування, а саме: сектор науково-виховної роботи, інфор-

маційний сектор студентської ради та актив студентських груп, покладено 

наступні функції: − популяризація принципів академічної доброчесності та норм 



етики академічних взаємовідносин; − інформування здобувачів освіти про не-

припустимість порушення принципів академічної доброчесності та норм етики 

академічних взаємовідносин, з метою створення середовища нульової терпи-

мості до їх порушення; − реалізація заходів щодо запобігання конфліктам та про-

явам академічної недоброчесності у освітньому процесі.  
3.5. Інформаційно-технологічна діяльність щодо популяризації принципів акаде-

мічної доброчесності та основ інформаційної грамотності здійснюється бібліоте-

кою, методичним кабінетом та викладачами інформатики.  
3.6. Складовою системи забезпечення принципів академічної доброчесності та 

етики академічних взаємовідносин є інформаційна база, за допомогою якої 

здійснюється популяризація принципів та підвищення рівня обізнаності всіх 

учасників освітнього процесу у питаннях академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин. Основними складовими інформаційної бази є: 

− розділ вебсайту «Академічна доброчесність»; − інформаційні та методичні ма-

теріали з інформаційної грамотності та попередження плагіату; − інформаційні 

матеріали щодо корпоративної культури на робочому місці та переваг чесного 

навчання,; − інформаційні матеріали з популяризації принципів академічної 

доброчесності (стенди, постери, роздаткові матеріали, розділи інформаційних 

куточків навчальних аудиторій та кабінетів, відеопрезентації, відеоролики, бук-

лети тощо).  
3.7. Інструментами впровадження принципів академічної доброчесності у 

освітній процес Коледжу, що несуть просвітницьку функцію та за допомогою 

яких стає можливим попередження випадків порушення принципів академічної 

доброчесності, є: − інформаційно-консультативне супроводження здобувачів 

освіти та викладачів (співробітників) відповідно до п. 3.7. Положення; − проход-

ження масових відкритих онлайн-курсів та підвищення кваліфікації викладачів 

зі складовою з тематики академічної доброчесності, етики академічних 

взаємовідносин та основ інформаційної грамотності (рекомендовано); − залу-

чення основних стейкхолдерів освіти (відомих випускників, роботодавців, 

експертів тощо) до участі у спільних з учасниками освітнього процесу заходах з 

тематики переваг чесного навчання; − проведення керівниками груп спільно з 

активом студентської ради коледжу, співробітниками, основними стейкхолде-

рами освіти «Тижнів пропаганди академічної доброчесності»; − проведення 

викладачами в процесі своєї освітньої діяльності роз’яснювальної роботи зі здо-

бувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення 

академічної доброчесності (списування, плагіат, порушення правил оформлення 

цитування, посилання на джерела інформації).  

3.8. Інструментами контролю додержання норм Положення є: − здійснення анке-

тування учасників освітнього процесу; − обов’язкова перевірка навчально-мето-

дичних, навчальних, творчих робіт та публікацій на наявність ознак академіч-

ного плагіату (копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як 

своєї; дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) чужої 



роботи у свою без належного оформлення цитування; внесення незначних пра-

вок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів у 

них тощо) та без належного оформлення цитування; парафраза – переказ своїми 
словами чужих думок, ідей та тексту, сутність парафрази полягає в заміні слів 

(знаків), фразеологічних зворотів або пропозицій при використанні будь-якої ав-

торської наукової праці (збереженої на електронних або паперових носіях, у тому 

числі − розміщеної в мережі Інтернет) тощо. 

4. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності  

4.1. Види академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності 

здобувачами освіти та викладачами (співробітниками) Коледжу визначено 

спеціальними законами відповідно до пункту 1.2 Положення.  

4.2. Виявлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами освіти 

у освітній (творчій) діяльності здійснюється передусім викладачами в межах дис-

циплін, які вони викладають, або викладачами (співробітниками) під час інтелек-

туальних (творчих) конкурсів;  

4.3. Факти порушення академічної доброчесності співробітниками Коледжу ви-

являються передусім посадовими особами Коледжу, керівництвом структурних 

підрозділів Коледжу, керівництвом оргкомітетів конференцій, редакцій науко-

вих журналів тощо.  

4.4. Рішення щодо академічної відповідальності за порушення академічної 

доброчесності може прийматись особами відповідно до пунктів 4.2 Положення 

та/або Комісією.  

4.5. Будь-який учасник освітнього процесу повинен звернутися до голови або 

секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови у випадку, якщо йому 

стали відомі факти порушення: − норм Положення про академічну доброчесність 

учасників освітнього процесу Коледжу, які не були виявлені викладачами 

(співробітниками), посадовими особами Коледжу, керівництвом структурних 

підрозділів Коледжу та не були вирішені відповідно до пункту  

4.6 Положення; Заява складається відповідно до вимог пункту 4.2 Положення 

про комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами у Ко-

леджі.



4.6. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності відповідно 

до рішень містяться у наступній таблиці: 

Вид пору-

шення  

Суб’єкти 

пору-

шення 

Обставини 

та умови 

порушення 

академічної 

доброчес-

ності 

Наслідки і форма відповідальності 

Орган /посадова 

особа, що приймає 

рішення про призна-

чення виду 

відповідальності 

1  2  3  4  5 

Списування 

або плагіат в 

конкурсних 

роботах 

Здобувачі 

освіти 

Самостійні 

та кон-

трольні ро-

боти, кон-

трольні 

зрізи знань, 

річне 

оцінювання, 

моніто-

ринги 

якості 

знань, 

іспити, 

заліки 

Зниження результатів оцінювання; по-

вторне письмове проходження 

оцінювання впродовж одного тижня; 

призначення додаткових контрольних за-

ходів (індивідуальних завдань, контроль-

них робіт, тестів тощо) 

Викладачі 

Повторне проходження відповідного 

освітнього компонента освітньої про-

грами 

Завідувачі відділень, 

голови циклових 

комісій 

Виключення з рейтингу претендентів на 

отримання академічної стипендії або 

позбавлення академічної стипендії, 

відрахування (крім осіб, які здобувають 

загальну середню освіту) 

Комісія з академічної 

доброчесності, етики 

та урегулювання кон-

фліктів 

І етап Все-

українських 

студентсь-

ких 

олімпіад, 

інтелекту-

альні кон-

курси 

Робота учасника анулюється, не 

оцінюється. У разі повторних випадків 

списування або плагіату учасник не до-

пускається до участі в інших олімпіадах, 

конкурсах 

Оргкомітет, журі 

Плагіат  
Здобувачі 

освіти  
Творчі              

конкурси 

Робота учасника анулюється, не 

оцінюється. У разі повторних випадків 

плагіату учасник не допускається до 

участі в інших творчих конкурсах 

Оргкомітет, журі 

Необ’єк-

тивне 

оцінювання 

(свідоме за-

вищення або 

заниження 

оцінки) ре-

зультатів 

навчання 

(участі у 

творчих кон-

курсах); 

надання здо-

бувачам 

освіти під 

час проход-

ження ними 

оцінювання 

результатів 

навчання до-

помоги 

Викладачі 

(співробіт-

ники) 

Усні 

відповіді; 

домашні, 

самостійні, 

контрольні, 

практичні, 

лабораторні 

роботи; дер-

жавна під-

сумкова 

атестація; 

моніто-

ринги; тема-

тичне 

оцінювання; 

олімпіадні 

та кон-

курсні ро-

боти 

Педагогічному працівнику рекомен-

дується опрацювати критерії оцінювання 

знань. Факти систематичних порушень 

враховуються при встановленні 

кваліфікаційної категорії, присвоєнні пе-

дагогічних звань через відмову в при-

своєнні або позбавлення присвоєного пе-

дагогічного звання, або кваліфікаційної 

категорії 

Атестаційні комісії 

усіх рівнів, члени 

адміністрації, голови 

циклових комісій 

 

1  2  3  4  5 
чи створення 

перешкод, не 

передбачених 

  
Рекомендація до розгляду 

директором, педагогічною 

радою питання: а) 

Комісія з академічної доброчес-

ності, етики та урегулювання кон-

фліктів 



умовами та/або 

процедурами 

проходження 

такого 

оцінювання; 

вплив у будь-

якій формі на 

викладача 

(співробітника) 

з метою 

здійснення ним 

необ’єктивного 

оцінювання ре-

зультатів нав-

чання (творчої 

діяльності). 

позбавлення права голосу 

під час прийняття рішень 

колегіальних органів Ко-

леджу; б) письмового по-

передження; в) позбав-

лення права брати участь 

у роботі визначених зако-

ном органів чи займати 

визначені законом посади 

Обман: фаль-

сифікація, фаб-

рикація, 

плагіат 

Викладачі 

(співробіт-

ники) 

Навчально 

методичні 

освітні 

продукти, 

створені 

педа-

гогічними 

працівни-

ками: ме-

тодичні ре-

комен-

дації; нав-

чальні, 

навчально 

методичні, 

наочні, 

практичні, 

навчальні 

наочні 

посібники; 

збірки; ме-

тодичні 

збірки; ін-

фор-

маційно 

методичні 

збірники; 

статті; ме-

тодичні 

розробки 

тощо 

У випадку встановлення 

порушень такого порядку: 

а) спотворене представ-

лення у методичних ро-

зробках, публікаціях чу-

жих розробок, ідей, син-

тезу або компіляції чужих 

джерел, використання Ін-

тернету без посилань, 

фальсифікація наукових 

досліджень, неправдива 

інформація про власну 

освітню діяльність є 

підставою для відмови в 

присвоєнні або позбавлені 

раніше присвоєного педа-

гогічного звання (науко-

вого ступеню), 

кваліфікаційної категорії; 

б) в разі встановлення в 

атестаційний період 

фактів списування здобу-

вачами освіти під час кон-

тролю результатів нав-

чання та зрізів знань, 

фальсифікації результатів 

власної педагогічної 

діяльності є підставою для 

відмови в присвоєнні або 

позбавлення присвоєного 

педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії 

Педагогічна рада,  методична рада, 

атестаційні комісії усіх рівнів 

 

Рекомендація до розгляду 

директором, педагогічною 

радою питання: а) позбав-

лення права голосу під час 

прийняття рішень ко-

легіальних органів Коле-

джу; б) письмового попе-

редження; в) позбавлення 

права брати участь у ро-

боті визначених законом 

органів чи займати визна-

чені законом посади. 

Комісія з академічної доброчес-

ності, етики та урегулювання кон-

фліктів 

 

 



5. Прикінцеві положення 

5.1. Це Положення розглядається та схвалюється педагогічною радою Коледжу 

та вводиться в дію наказом директора Коледжу.  

5.2. Зміни до Положення здійснюються у порядку відповідно до пункту 5.1.По-

ложення. 


