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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про академічну доброчесність ТФК ЛНТУ є внутрішнім

підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних 
освітніх послуг, наданих здобувачам освіти, дотримання моральних,
правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН “Про права
дитини”(1989), Конституції України, законів України “Про освіту”, “Про 
фахову передвищу освіту”, “Про запобігання корупції”, “Про авторські та 
суміжні права”, Положення про Відокремлений структурний підрозділ 
“Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного
університету”, Правил внутрішнього розпорядку.

2. ПРИНЦИПИ, НОРМИ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ КОЛЕДЖУ

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, 
попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Порушенням академічної доброчесності вважається:
- академічний плагіат;
- самоплагіат;
- фабрикація;
- фальсифікація;
- списування;
- обман;
- хабарництво;
-несанкціонована співпраця - надання здобувачам фахової передвищої 

освіти допомоги педагогічними (науково-педагогічними) працівниками, 
батьками або іншими особами, що не передбачена умовами виконання 
завдань;

- 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;

- 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.

2.3. Етика та академічна доброчесність забезпечуються:
2.3.1. Учасниками освітнього процесу шляхом:
- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів



України;
- утвердження позитивного іміджу Коледжу, примноження його 

традицій;
- дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, 

взаємоповаги, толерантності стосунків;
- запобігання корупції, хабарництву;
- збереження, поліпшення та раціонального використання навчально- 

матеріальної бази закладу;
- дотримання законів за порушення академічної доброчесності та даного 

Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання 
ідей, тверджень, відомостей;

- дотримання норм про авторські права;
- надання правдивої інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності;
- невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визначених 

відповідно Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту” та 
інших законів.

2.3.2. Здобувачами фахової передвищої освіти шляхом:
- самостійного виконання навчальних завдань поточного та 

підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім 
дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів 
навчання;

- особистою присутністю на всіх заняттях, крім випадків, викликаних 
поважними причинами.

2.3.3. Педагогічними працівниками шляхом:
- надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній 

професійній діяльності інноваційних здобутків галузі освіти;
- обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної 

ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;
- незалежності професійної діяльності від політичних партій, 

громадських і релігійних організацій;
- підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і 

самовдосконалення, проходження вчасно стажування і курсів підвищення 
кваліфікації;

- дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової 
дисципліни, корпоративної етики;

- об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання 
здобувачів освіти;

- здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності 
здобувачами освіти;

- інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної 
доброчесності та види відповідальності за її порушення.

3. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА 
ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ ЕТИКИ ТА



АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним 

Положенням після ознайомлення із Правилами внутрішнього розпорядку 
закладу.

3.2. Положення доводиться до батьків здобувачів освіти, а також 
оприлюднюється на сайті закладу.

3.3. Заступник директора закладу, який відповідає за методичну роботу 
забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом 
практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм 
навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними 
методичних розробок, творчих робіт та проектів для публікацій та конкурсів;

3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, 
дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, 
проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами фахової передвищої освіти 
щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної 
доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, 
посилання на джерела інформації, списування).

4. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники 
Коледжу 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 працівників, з акредитації освітньо- 
професійних програм, 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 працівників;

- прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність займаній 
посаді педагогічного працівника;

- недопущення до участі у конкурсі на посаду керівника закладу фахової 
передвищої освіти строком на п’ять років.

4.3. За порушення академічної доброчесності здобувані 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 освітньо- 

професійної програми;
- позбавлення академічної стипендії;
- позбавлення наданих Коледжем пільг з оплати навчання;
- позбавлення отриманих з порушенням академічної доброчесності 

призових місць на учнівських та студентських змаганнях, турнірах, 
олімпіадах, конкурсах;

- відрахування із Коледжу.
4.4. Рішення про академічну відповідальність педагогічних працівників 

приймає Педагогічна рада Коледжу.
4.5. Рішення про академічну відповідальність здобувачів освіти, 

передбачену підпунктами 1-3 п. 4.3. даного Положення приймає 
педагогічний працівник, який виявив порушення. В інших випадках рішення 
може прийматися керівником та/або Педагогічною радою за погодженням з 
органами студентського самоврядування.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Положення про академічну доброчесність ТФК ЛНТУ 

затверджується Педагогічною радою Коледжу, вводиться в дію наказом 
директора Коледжу та оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу 
освіти.

5.2. Всі зміни та доповнення до Положення попередньо схвалюються 
рішенням Педагогічної ради Коледжу, вводяться в дію наказом директора 
Коледжу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу освіти.

В.о. голови ради здобувачів освіти
В. ОЗЇНОВИЧ

К. БАКУН


