
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ У кРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«НОВОУШИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛ ЕДЖ ЗАКЛАДУ вищої

ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕ РЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ТВЕРДЖУЮРОЗГЛЯНУТО ТА УХВАЛЕНО

а засіланні пелагогічної роли
ВСПСИФК ЗВОСПДУ" МВАСИК

зрПротокол ХУЙ віл|СЯФ0о 20

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
у ВСПУНФК ЗВО" ПДУ"

мі, Нова Ушиця

2025



1. Закон України «Про освіту». |Електронний ресурсі:
Режим доступу : Вирхо//лакоп.гайа ром маЛам у зом 2145-19

» - Закон України «Про фахову перелвишу освіту». |Електронний
ресуреї:

Режим лоступу : Пирзг /лакоп.гаЧа,роу маЛамкх «бом 2745-19
Закон України «Профахову перелийшу освіту». Електронний

ресуреї:

Режим доступу г виру /гакоп.Реїр Там 1556-МІЇ.
3 Постанова Кабінсту Міністрів України віл 30.12.2015 р. Хе 11Ю «Про
затвердження Ліцензійних умов провалжения освітньої діяльності какла ін
освіти» (в редакції постанови Кабінсту Міністрів України віл 10 трания
2018 р. Ме 34) (Електронний ресурсі:

Режим одоступу; (иржо лакоплиціа. вом маЛамох АВом 11.черви
3, Закон України «Пронаукову і науково-технічну ліяльніс пи»
ПРлектронний ресурсі:

Режим доступу : Миржи//лакоп.гайа лом маЛаму зом АК-19



ї. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про акалемічну доброчесність у Вілокремленому
структурному підрозділі «Новоушицький фаховий колелж Заклалу вищої
освіти «Полільський лержавний університет» (налалі- ВСИ7ПФК ЗВО
ЗПДУ") (далі - Положення) установлює загальні моральні принципи та

правила етичної поведінки. якими мають керуватися здобувачі освіти.
виклалачі. адміністрація та співробітники коледжу (далі|учасники
освітнього процесу).

12. (Положення (розроблено (відповідно (до (вимог чинного
законодавства про вищу освіту. Бухарестської Декларації з стичних
цінностей ота принципів вищої освіти в Європейському|регіоні.
Конституції України. ст. 42 Закону України «Про освіту» віл 05.09.2017
ХОЛНМИ, ст. 26 Закону України «Про фахову перелвишу освіту». «Про
наукову Ї науково-технічну ліяльністьм«Йро авторське правоі суміжиї
права». «Про 0занобіання 0|корупції». Цивільного (Кодексу |України.
Рекомендацій ЗАПРО|Проекту сприянна академічної лоброчесності в
Україні. що реалізується Американськими (ралами (ві підтримки
посольства СПА в Україні спільно з Міністерством освіти | накуй
України, Положення |коледжу. Положення про організацію освітнього
процесу в коледжі. Положеня про вну грішню систему забезпечення якості
освітньої діяльності коледжу. Правил внутрішнього розпорядку па
Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного
законодавства України та органі заційно-розпорядчих документів Коло лжу

13. Дія Положення поширюється на всіх учасників освійного
процесу|Відокремленого (структурного|підрозділу|«Новоушицький
фаховий (коледж Закладу вищої освіти («Подільський|лержавни:
університет» (лалі|Колелж).

14. Пелагогічні працівники зобов'язані дотримуватисяв осві пиому
пропесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та
забезпечувати її дотримання здобу вачами освіти (пункі 3 статті 62 Закону
України «Про фахову передвищу освіту»).

Особи. які навчаються у Коледжі, зі свого боку, зобов'язані
виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального
плану (за (його (наявності). дотримуючись|принципу|акалемічної
доброчесності. та досягти визначених для відповідного рівня фахової
перелвищоїосвіти результатів навчання (пункт 1 статті

55
Закону України

«Про фахову передвишу освіту»).
1.6. Положення є склаловою частиною внутрішньої системи

забезпечення якості фахової передвищої освіти та якості освітньої.
наукової. методичної йінноваційної діяльності ї розробленоз метою»
- визначення принципів і встановлення норм акалемічної лоброчесностії
як неніл'ємної склалової професійної стики та корпоративної культури



- формування сприятливого акалемічного середовища лля забезпечення
високої якості освітнього процесу. отримання вагомих результатів. що
містять об'єктивну новизну. встановлення взаємодовіри Її взаємоповаги
між всіма членами колективу. адміністрацією та здобувачами осніти:
- забезпечення всебічногорозвитку інтелектуального. профес
особистісного потенціалу всіх учасників освітнього процесу:
- створення позитивного іміджу та репутації Відокремленого структурного
пілрозлілу «Повоушицький (фаховий коледж Закладу вищої освіти
«Полільський лержавний університет» забезпечення його. публічності.
прозорості та вілкритості

1.7. Норми цього Положення закріплюють правила повелінки
безпосерелньо у двох основних сферах|освітній (навчальній) та виховній
(морально-психологічний клімат у колективі).

йного та

2. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОС ПІ

У цьому Положениї терміни Її понягія вживаються мо акому
значенні

2.1. Академічна доброчесність|це сукупність єтичних принципів та
визначених законом правил. якими мають керуватися учасники освітнього
пропесу під час навчання. виклалання та провалження наукової (1 порчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та

творчих лосягнень.
Академічна культура - система цінностей. норм. правил. зразків

понелінки. способів діяльності. принципів спілкування. які визначаю п
професійну діяльність в освіті й науці.

Якість вищої освіти - рінень злобутих особою знан
шо відобража ЙО компстеніиюсть

умінь.
навичок. їиших компетентностей
ві новілно ло стан аріїв вищої освіти

Якість освітить діяльнос | рівень ори ані зації аснітниоо процесу
у мишому, повишлятому закла, ще нітомі кає стан ларичтм фото пере
інищої освіти, набемісчує злобутія особами. якісної фолоної поро твитої
освіти па сприяє створенню нових знані.

здобувачі фахової поредеищої освіти|особи. які навчаються у

аховому колега
ві овілиого ступеня і кваліфікації

Суб'єкти академічної доброчесності: ї

співробітники таздобувачі осніти. які навчаються в коло жі

на певному ріниі вищої освіти в метою зобу ія
лаготічиі працівники

ікадемічна свобода||самоктійність і незалежність учасникік
оевітнього пропесу піл чає проваєжения пелагогічної. наукової па

інноваційної діяльності. що злійснюється на принципах своболи слова
чумки і творчості. поширення знань га інформації. вільного оприлю нення

ї використання результатів наукових лослілжень з ураху вантям обмеже
установлених законом.



Заклад освіти- юрилична особа публічного чи приватного права.
основнимвилом діяльності якої є освітня діяльність

Індивідуальний (навчальний (план оз олокумені. що (визнача
посліловність. форму і теми засвоєння здобувачем освіти освітніх
компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивілуальної
освітньої траєкторії та розробляється заклалом освіти у взаємолії їз

злобувачем освіти за наявності необхілних лля цього ресурсів.
Освітній процес|система науково-метоличних Її пелагогічних

олін. спрямованих на розвиток особистості шляхом формувания та

стосуванняїї компетентностей.
Викладацькадіяльність--діяльність. яка спрямована на формування

знань інших компетентностей. світогляду. розвиток інтелектуальних |творчих здібностей. емоційно-вольових та фізичних якостей злобу вачін
освіти (лекція, семінар. тренінт. курси. майстер-клас. вебінар тошо). га яка
провалиться педагогічним працівником. самозайнятою особою (крім осіб.
яким така форма виклалацької діяльності заборонена законом) або іншою
фізичною особою на основі відповідного трудового або пивільно-
правового логовору

Освітня діяльність - діяльність суб'єкта освітньої лі
спрямована наорганізацію, забезпечення та реалізацію освітнього пронсоу
у формальній та неформальнійосвіті.

Педагогічна діяльність - інтелектуальна. творча ліяльність
пелагогічного працівника абосамозайнятої особи у формальній аби
неформальній освіті. спрямована на навчання. виховання та розвиток
особистості. її загальнокультурних. громадянських та професійних
компетентностей.

Результати навчання-- знання. уміння. навички. способи мислення.
погляди. цінності. інші особисті якості. набуті у процесі навчання.
виховання та розвитку. які можна ілентифікувати. спланувати. опінити Її

виміряти та які особа златна продемонструвати після завершення оснітимої
програми або окремих освітиїх компонентів.

22. Принципами акалемічної лоброчесності є:
- законність - дотримання усіма учасниками освітнього процесу

основних положень законів. а так лювання лоцього інших:
- чесність - нелопушення буль-яких форм обману. бремні.

шахрайства, краліжки або інших формнечесноїповедінки в навчальній.
пелагогічній діяльності:

- справелливість||неупереджене ставлення олин ло олного
об'єктивне та прозоре оцінювання результатів навчальної чи трудової
ліяльност

- ловіра - існування в коледжному середовищі атмосфери взаємної

стиму



ковіри. шо заохочує вільний обмін ідеями па інформацією, сприж
спінирані й творчості. позбавляє остраху, о резульнати лі
бути вкрадено. кар'єру спапложено. а репу гацію пі пірнано

-сповата|вияваєтия поваги як ло себу. так обома тим. повалежно
віл віку, сни па єтиусу, упикистия зловживань посаловим становищем:

-овідповілальніс сумлінне (виконання вінтих (на себе
зобов'язань. протистояння бульсяким формам. лискримінації. ганебним

учинкам. негативному виливу інших осіб. здатність брати на собе

ілнові альність за резульноти своєї ліяльносі
20 - нідзвітість||палания бульякої інформації. шо стосується

освітньої. госполарської та фінансової діяльності Колежу, учасникам
освітнього пропесу. крім пісі. лоступ ло якої обмежено законо ханством:

- прозорість|упикистія зловживань посаловим с тановитем
виборними чи призначеними прелетавниками Колелжу. прозорість ї

публічність прийнитля та виконання управлінських рінснк оснітивої
науково-лослі ницької. госполарської а фінансової ліяльнокті

20 компетеніність (профісіоналіїм 5 зійснения улаютиками
юсніннмо проносу свогї діяльності на високому професійномущрин.

хіпі може

ностійному півитистий осніїнього ріння0евіл освіти на со житя з ло

окніти протягом усього життя»

3. ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОС Й

ЗЛ, Дотримання приттинів і правих акалемічної лоброчесності
учасниками освітнього процесу є складовою внутрішньої системи
забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової перелвищої
освіти Коледжу, яка регламентується «Положенням про внутрішню
систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової
перелвищої|освіти||Відокремленого|структурного|0підрозділу
«Повоушицький фаховий колелж Заклалу вищої освіти «Полільський

тержавний університет».
3.2. Політика акалемічної доброчесності Колелжу включає комплеко

захолів. які мають на меті забезпечити виконання принципів і правих
акалемічної лоброчесності всіма учасниками освітнього пропесу та

протидіяти буль-якимпроявамакалемічної нечесності.
3.3. Порушенням акалемічної доброчесності вважається
- акалемічний плагіат - оприлюднення (частково або повиісто)

творчих результатів. отриманих іншими особами, як результатів власного
лослідження (творчості). та відтворення опублікованих текстів
(оприлюднених творів мистептва) інших авторів без зазначення авторе тка:

- самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних
раніше (опублікованих (наукових

0ц
результатів як нових

0ц
наукових

результатів:



- фабриканія - вигалувания ланих чи фактів. що використовмються
в освітньому процесі або наукових лослідженнях:

- фальсифікація - свіломазміна чи молифікація вже наявних лапих
шо стосуються освітнього процесу чи наукових дослілжень:

- списування- виконания письмових робіт із залученням зовийшиїх
лжереа інформації, крім лозволених лля використання. зокрема піл час
оцінювання результатів навчання (використання під час контрольних
захолів заборонених лопоміжних (матеріалів або технічних (засобів

(шпаргалки. мікронавушники. гелефони. планшети тощо):
-. песанкиїонована (співпраня - налання здобувачами осві

лопомоти пелагогічними прапівниками, батьками або іншими особами. шо
пе перелбачена умовами виконання завлань:

- обман - налання завідомо неправдивої інформації щоло власної
освітньої (творчої) діяльності чи організації освітнього процесу. формами

С. зокрема, академічний плагіат, самоплагіат. фабрикація.
фальсифікація та списування. Обманом такожє: посилання на лжерела. які
не використовувалися в роботі: прохолження пропелур контролю знань
підетавними особами: здавання або репрезентація різнимиособами робії з

обу

однаковим змістом як результату навчальної діяльності: придбання в
інших осіб чи організацій з наступним поданням як власних резульногі
навчальної діяльності (звітів. рефератів. контрольних, статей. монографій
навчальних посібників тощо):

- хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього пропесу
чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів. майна. послуг. пільг чи
бульяких інших благ матеріального або нематеріального характеру з

метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі:
- необ'єктивиє оцінювання - свіломе завишення або заниження

оцінки результатів навчання здобувачів освіти (налання допомоги для
злійснення акту академічної нечесності - навмисна чи усвіломлена
чопомога або спроба лопомоги іншому (вчинити акт акалемічної

нечесності: використання службових або ролинних зв'язків лля огримання
позитивної або вишої оцінки при склаланні будь-якого виду підсумкового
контролю або переваг у роботі).

3.4, Порушенням акалемічної лоброчесності також вважається
- акалемічне шахрайство||використання піл час контрольних

замолів непередбачених допоміжних матеріалів або технічних засобін.
прохолження процедур контролю результатів навчання підетавними
особами. полавання як результатів власної праці творів. виконаних
іншими особами. у тому числі на замовлення.
Форми акалемічного шахрайства:

б використання у власному творі чужих матеріалів (зображень
тексту). у тому числі з мережі Інтерист. без належних посилань:



я цитування матералу створеного іншою особою.як опубліконаного.
так Ї ні, без належного дотримання правил цитування:

з спотворене представлення чужих ідей. їх синтез або компіляціязпершолжерь
, представлення в якості власного твору матеріалу. шо бун

отриманий з Пнтеристу або від третіх осіб в обмін на фінансову
винагороду

- наявність приватного інтересу - будь-який майновий ни
немайновий інтерес особи, у тому числі Зумовлений особистими.
сімейними. дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними
чи юридичними особами. у тому числі Ії. що виникають у зв'язку з

членствомабо діяльністю в громадських. політичних. релігійних чи інших
організація

- наявність реального(потенційного) конфлікту інтересів -

суперечність між приватним інтересом особита її службовими чи
представницькими повноваженнями. що виливає на об'єктивність або
неуперелженість прийняття рішень. або на вчинення чи не вчинення лій

під час виконання зазначених повноважень.
35. Реалізація (політики (академічної лоброчесносії |Колетжу

злійснюється через:
діяльність комісії сприяння акалемічної доброчесності у колелжі

- посилення заходів щоло боротьби зі списуванням злобувачін
освіти під час виконання різних типів завлань:

- протидіюбудь-яким проявам неправомірної виголи:
- інформування на веб-сайті Коледжу та в соціальних мережах про

захоли|щодо|забезпечення|принципів|та|правил|акалемічної
лоброчесності:

- проведення тренінгів і семінарів для учасників освітнього процесу
з метою заохочення їх до етичної поведінки та формування навичок
протидії академічній нечесності

- формування умов для розвитку взаємної ловіри й поваги між
учасниками освітнього процесу

вивчення досвілу вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних
закладів ощоло (реалізації принципів (академічної 0(лоброчесності в

освітньому сереловищі.

4. ПРАВИЛА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА КТИЧНОЇ
ПОВЕДІНКИ

3. Відокремлений структурний підрозділ «Новоушицький 4
коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний упінерентст»
здійсню свою. діяльність окремо віл політичних партій.
тромалських об'єднань (організацій), Створення та ліялькість політичних

уаховий

релігійних та



партій. суспільнополітичних рухів. релігійних об'єлиань та воєнізованих
формувань в Колелжі не допускається. Належність особи ло булі-якої
політичної партії. громалської. релігійної організації. щодіють відповідно
ло Конституції України. не є перешкодою для її участі в освітньому
промесі. Пелагогічні пранівники. злобувачі вищої освіти ка інші
співробітники Вілокремленого. структурного. пілрозлілу. «Повоушицький
фаховий (коледж Закладу (вищої освіти «Подільський|державний
університет» є вільними у своїх політичних та передвиборчих симнатіям

4.2. Дотримання акалемічної лоброчесності пелагогічними
прапівникамита іншими співробітниками передбачає

- лотримання норм Конституції України та чинного законодавства
України в сфері освіп

- дотриманий загальновизнаних стичних норм поведінки. бути
ввічливим (у стосунках їз керівниками. колегами, (підлеглими (та

злобувачамиосвіти:
- посилання на джерела інформаці

розробок. тверджень. відомостей:
- дотримання норм законолавства про авторське право Її суміжні

права:
- використання у освітній ліяльності лише (перевірених (а

лостовірних лжерел інформації -
- надання достовірної інформації про методики і результати

лослілжень. джерела використаної інформації та власну педагогічну
(творчу) діяльність:

2 не розголошення і не використання в інший спосіб конфіденційної
та іншоїінформаціїз обмеженим лоступом. або інформації особистого
характеру, щостала вілома у зв'язку з виконанням своїх службових та

професійних повноважень:
- сприяння творчій активності здобувачів освіти. заохочения ї

підтримка будь-якої діяльності. пов'язаної з системоюїх самоврядування.
покращенням іміджу Колелжу:

- запобігання виникненнюу своїй діяльності конфлікту інтересів. піл
яким слід розуміти суперечність між особистими інтересами. як

працівника та його службовими або навчальними обов'язками, наявиї
якої може вплинути на об'єктивність або неуперелженість. прийня гія
рішень:

- контроль за лотриманням акалемічної доброчесності злобу начам!

освіти:
постійне підвищення свосї професійної майстерності. впровал

у свою|діяльность|новітніх||педагогічних

00
технологій

00
па

інформаційнокому нікаційних засобів. навчання. використання повітніх й

лостовірних джерел інформаці

у разі використання ілей.

сення



- дотримуватися принципів об'єктивності та прозорості піл час

оцінювання знань і компетентностей здобувачів освіти:
- не принижувати. бульсяким чиномгідність учасників освітнього

пропесу. запобігати такимліям з боку інших осі
- Запобігання конфлікту інтересів. пов'язаного з неакалемічним

характером відносин, уникати двозначних відносин зі здобувачами освіти.
зокрема: -

прямого чи непрямого отримання подарунків або послуг віл злобуначів
освіти в обмін на лії та рішення, що належать до компетенції викла лан:
обговорення професійних. особистих якостей співробітників чи учасників
освітнього процесу: намірів установити інтимні стосунки:

- об'єктивне оцінювання результатів навчання:
- повагу ло осіб. які здобувають фахову передвищу освіту

батьків та осіб. якіїхзамінюють» незалежно від віку. статі. стану злоров'я.
тромалянства. національності. ставлення до релігії. кольору шкіри. місня

проживання. мови спілкування. походження. соціального і майнового

стану, наявності судимості. а також інших обставин:
- негайноповідомляти алміністрацію коледжу у разі отримання ля

виконання рішень чи лорученіх які С незаконними або такими, шо
становлять загрозу охоронюваним законом правам. своболам чи інтересам
окремих громадян. юриличних осіб. державним або суспільним інтересам:

- відповідальність за порушення академічної доброчесності.
43. Дотримання акалемічної доброчесності злобувачами освіти

передбачає:
- дотримания норм Конституції України та чинного законоланства

України в сфері освіти та фахової перелвищої освіти:
- лотримання загальновизнаних стичних норм повелінки:
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні

права:
- самост

пілеумкового контролю результатів нав
- досягнення визначених для відповідногорівня фахоноїпере вищої

освіти результатів навчання:
- посилання на джерела інформації у разі використання ілей.

розробок. тверджень.відомостей:
- повагу ло педагогічних працівників та співробі иків колелжу
- налання достовірної інформації про результати власної навчальної

(пошукової. творчої) ліялькості. використані метолики лосліжени Її

тжерела інформації:
(подання на оцінювання лише самостійно виконану роботу. шоне

запозиченоюабо переробленоюоз іншої. виконаної третіми особами:
- бути присутнім на всіх навчальних занягіях. окрім випадків.

викликаних поважними причинами:

о їхніх

не виконання навчальних завдань. завдань поточного га
ія



овикористання у навчальній або пошуковій діяльності лише
перевірених та достовірних джерел інформаціїта грамотно посилатися на

них:
- не пропонувати хабар (неправомірну вигоду) за отримання буль-

яких переваг у освітній діяльності: -

- не здійснювати або не заохочувати будь-якими способами зміну
отриманої акалемічної оцінки:

«інформування алміністації Вілокремленого структурного пілрозлілу
«Повоушицький фаховий коледж Заклалу вищої освіти «Полільський

державний університет»|у рані виявлення та встановаємня Фоктін

порушення акалемічної доброчесності
- відповідальність за порушення академічної доброчесності:
- не використовувати та запобігати використанню з боку інших

злобувачів освіти службових або родинних зв'язків для отричання
печесної переваги в освітній діяльності

4.4, Неприйнятним лля всїхучаспиків освітнього прошесу є:

"недотримання норм Конституції га законодавства України про

освіту. а також нормативних документів Колелжу:
-злійснення порушень акалемічної лоброчесності. зазначених в п3

цього Положення:
навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій ліяльності

учасників освітнього пропесу:
запізнення або пропуски (нави:

поважної причини:
вживання наркотичних речовин. розпивання алкогольних напоїв та

куріння на території Коледжу й гуртожитку:
поширення неправливої та компрометуючої інформації

учасників освітнього процесу:
перевищення повноважень піл час навчання. грулово

або провеленні наукових дослідже
- використання символіки Колелжу у заходах. не пов'язаних ії

ліяльністю Колелжу:
завлавання|шкоди|матеріальним|цінностям.|а0такой

матеріальнотехнічній базі Коледжу:
нелотримання правил співжиття на території гуртожитку Колелжу

ас іншим особам.

льних занять чи робоги без

ро

чіяльності

шо завай

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ

5.1. Вили відповідальності за порушення акалемічно
вілповілно лорішень містяться у наступній таблиці:

лоброчеснокті



Вис пормиен|Суб'єкт
ня и

порушен
ня

Списування|Здобува
чі

освіти

Обставинита умови
порушення
академічної
доброчесності

із
Самостійні

Пасліоки і форма
відповідальності

у
та

|
Зниження результатів |

контрольні||роботи,|оцінювання: повторне
контрольні зрізи письмове прохолження
знань» річне|оцінювання вироловж
оцінювання.
моніторинги якості
знань, іспити, заліки

Гетап Весукраїнських
студентських
олімпіад.
інтелектуальні
конкурси

Плагіат Злобуна|Творчі конкурси
ч
освіти

лного тижня: привначения
лолаткових контрольним
захолів (інливілуальних
завдань,
тестів тощо)

контрольних робії

Повторне проходження

Виключення з рейтиту
претендентів на отримання
академічної стипендії або
позбавлення акалемічної

стипендії. відрахування
(крім осіб. які злобувають
загальну середню осніту)

Робота учасника анулюи ся
не оцінюється
У разі повторних випадків
списування або плагіату
уч існик не допускається лю.

участі в інших олімпіадах
конкурсах

Робота у

не оцінюється.|У

повторних випалкін пихи іату
учасник не лопускається

асника анулюється.
разі

Орган поса З

дова особа.
то прийме
ришення про
признамення
видувідтовіоа.
тності

Виклалачі

7

завілуначі
відповідного
освітнього
компонента.
юсвіїньої
програми
віллілень,
голови
шиклових
комісій

Комісія з

залемічної
«брочесност

і стики та

уретулюнаня
конфліктів

"Оргкомікет
жур

Орікомітет
журі



Пеоб'єктиви
с опінюваня
(завищення
абозанижени

я опінки)
результатів
навчання
сучасті у
творчих
конкурсах).
малання
злобувачам
оквіти|піл
час прохол-
ження ними
оцінювання
результатів
мавчання
попомоги чи
створення
перешкод.
меперелбаче
них умовами
абопропелу
рами
прочолжен
ня такого
онінювання:
вилив у буль
якій (формі
на виклала
зметою
здійснення
ним необ'єк
пивного
ошінювання
результатів
навчання
(творчої
ліяльності)

Обман
фальсифіка
мія фабрика
шіяллагіат

Т

Виклала | Усні вілповілі:
чі
«співроб
ітники)

Т

ви ла
«співроб
ітники)

домашні. самостійні.
контрольні.
практичні.
лабораторні роботи:

державна підсумкова
атестація:
моніторинги:
тематичне
оцінювання:
олімиіалні та
конкурси роботи.

Навчально-метоли
освітні продукти.
Створені пелагогічни
ми працівниками:
метоличиїрекоменлації:
навчальні. навнально:
метоличні. наочні
практичні, навчальні

Ї

участі во інших (творчих

куреах0Пелагогічному працівнику
рекомендується опрацювати
критерії оцінювання знань
Факти систематичних
порушень враховуються при
встановленні

присвоєнні нелагогічних
звань через відмову в

присвоєнні або позбавлення
присвоєного педагогічного
звання, абокиаміфіка
категорії
Рекоменлація ло розглялу
іаиректором. пелагогічною
радоюпитання
аупозбавлення права голосу

тіл час при няття рішень
колегіальних органів
Коледжу
бум

попередженн
сьмового

я
вупозбавлення права брати

І участь у роботі визначених
законом органів чи займати

| визначені законом посали.

У (випалку встановлення
порушень такогопорялку
а) спотворене прелставлєння
у методі ічних розробкам.
публікаціях чужим розробок
ілей синтезу бо компіляції
чужих|джерел.викорис тання
інтернету бе посилань

Месщійні
комісії ус
рівнів.очлсни
злміністрації
толови
циклових
комісій
Комісія з

Хкалемічної
поброчес

нослілтикауртуло
вання

Пелагогічна
рала.

рівнів
|



наочні посібники: фальсифікація||наукових
збірки: метоличні|дослілжень. неправлива
збірки: інформаційно||інформація|про0власнуметоличні збірники. освітню діяльність
статі; метоличні підставою лля відмови врозробки ощо присвоєнні або позбавлені

раніше присвоєного пелаго-
гічного звання (наукового.
ступеню). кваліфікаційної
категорії:
був разі встановления ватестаційний періол фактів.
списування злобувачами
освіти під час контролю
результатів навчання га
зрізів знань. фальсифікації
результатів власної
педагогічної діяльності
підставою лля відмови в
присвоєнні або позбавлення
присвоєного пелагоїічног
звання, кваліфікаційної
категорії

ація до розгляду Комісія з

директором, педагогічною || акалемічної
ралою питання коброчестою
атозбавлення права голосу0істики га

під час прийняття рішень урегулюваня
колегіальних органів конфліктів
Колелжу: б) письмового
попередження: вупозбавлення
права брати участь у роботі
визначенихзаконом||органін

и займати визначені
законом посали

6. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ
ПЕДОБРОЧЕСНОСТІ

- Для попереджетія нелотримання норм та правил акалемічноїброня та запобігання проявам плагіату в освітньому пропесіКолелжу здійснюється комплекс профілактичних захолін:
- інформування злобувачів освіти, пелагогічних пранівників пронеобхідність дотримання правих акалемічноїдоброчесності та професійноїетики:



срозповсюдження|методичних|матеріалів (500 уніфікованимвизначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використаніу письмових роботах матеріали:
г проведення семінарів із здобувачами освіти з питань інформаційноїдіяльності Коледжу. правильності написання пошукових. навчатнняробіт. правил опису джерел та оформлення цитувань
«формування завлань для навчальних робіт з використаннямпедагогічних (інновацій. що сприяють розвитку (творчого пілхолузлобувачів освітило їх виконання:

7 вивчення основ щодо дотримання вимог до написання письховихробігта особливої уваги до принципів самостійносії роботи (налписьмовимизавланнями. коректного застосування інформації з йнинхЧжереї недопущення плагіату. а також правил опису джерсі таоформлення цитувань:
2 посилення контролю голів циклових комісій. метолиста колелжу,завідувачів відділень, керівників пошуково - дослідницьких робіт. чисніядержавних кваліфікаційних комісій. членів атестаційної комісії щолоправильного оформлення посилань на джерела інформації у разізапозичень ідей. тверджень. відомостей тощо:
- Перевірка на відсутність академічного плагіату навчальних нилан,статей.

.02. Підписання|Декларацій |про 0|дотримания|акалемічноїдоброчесності повинно стати обов'язковим атрибутом усвіломленняздобувачами освіти. педагогічними працівниками а співробітникамиКолелжу.
6.3. Особи, які набули статус злобувачів освіти. та нові пранівникиКоледжу беруть на себе зобов'язання (дотримуватись акалеміноїлоброчеєності та упродовж двох місяців з моменту зарахування нанавчання прийняття на роботу. піляисмоть Декларацію про акалемічнулоброчесність (ДодаткиІ.64. Відмова віл підписання Декларації не звільняє учасникаосвітньогопроцесу віл академічної відповідальності ї застосування захолівдисциплінарного. характеру за. порушення академічної лоброчосноі тастики академічних взаємовідносин відповідно нормативної бази Колегта чинного законодавства України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
71. Веї педагогічні працівники. інші співробітники та здобувачіфахової перелвищої освіти Колелжу повинні знати | лотримуюаисяпринципів ї норм Положення академічної доброчесності. Незнання абомерозуміння норм Положення саме по собі не є виправланням ностичноїовслінки та нео звільняс нідо відповідальності за порушення норуПоложення акалемічної лоброчесності.



72. Певиконання норм Положення. акалемічної доброчесності є"релустом розіляду Комісії сприяння академічній доброчесносу,7.3, Положення обговорюється та схвалюється пелагогічною ралоюколеджу та затнерлжується лиректаром колелжу74. Пропозиції щодо змін та лоповнень ло Позюження вносяться заМОЛИНЯМ пелагогічної ралою колелжу. стулентського, самовря дуваннямолелжу. профспілкового комітету коледжу та Комісією (сприянняакалемічній доброчесності.
Зміни та доповнення ло Положення вносяться за рішенням пелагогічноїрали Коледжу та вволяться в дію наказом лиректора колелжу710 7. Злобуначі фахоної перелвищої освіти повинні бути ознайомленіз Положенням впродовж місяця 5 дня зарахування ло колетжМелагоїічні працівники па співробітники - при прийомі на роботуодночасно з ознайомленням їз Правилами внутрішнього розпорялку линпрацівників та злобу вачів освіти Вілокремленого структурного пілрозлілу

а

"Повоушицький фаховий колелж Закладу вишої освіти. «Полільськийлержавний університет»
70. Меналання оди про дотримання принципів0праниапічної лоброчесності, зазначених у шому Положенні п піция зарахування здобувачів. фахоної псрелвищої освіти оо відмови уприйнятті па роботу пелагогічних працівників ла співробітників77. Положення академічної доброчесності оприлюлтюється наофіпійному веб-сайті Колелжу7. Контроль за виконанням вимогоПотоження акалемічноїдоброчесності несуть посалові особи Вілокреміени структурноготарозаілу «Новоушицький (фаховий коле Закладу (вищої кві«Полільський. державний упіверентет» відповідно под функціональнихобов'язків.

ПОГОДЖЕНО:

Заклунник директора з навчальної роботита практичного навчанняоозргбєео?ви

Заступник лиректораз алмінісдійтивно госполарської роботи
Павло БАБАКТ олова первинної профспілкової орі амінирачсся "ЛОМАЧИНСЬКАГолова стулрали - Ірина  ТАРТАЧИНСЬКАЮрнсткойсул ї Віталій САВЧУК

Й

ХРУСТІНСЬКИЙ



Долаток І

ДЕКЛАРАЦІЯ
про дотримання акалемічної лоброчесності

їем (епівробітником) Вілокремленого структурного пілрозлілу«Повоушицький фаховий колелж Заклалу вищої освіти «Полільський
державний університет»

іосала)«

учасник (учасниня) освітнього пропесу. усвідомлюю, що акдоброчесність оце дієвий інструмент забезпечення (якості. фомової
їемічна

персівищої освіти України та фундаментальна стична пінність усієїакалемічної спільноти світу.
ЗАЯВЛЯЮ. що булу злійснювати власну освітню. |науконо-дослідницьку, творчу діяльність. дотримуючись, цінностей корпоративноїкультури коледжу. стичних вимог ло професійної діяльності. найвищихморальних і правових норм акалемічної доброчесності. кермючисьмаконодавством України. Положенням про академічну леброчесністучасників освітнього процесу. Вілокремленого. структурного пілрозлілу«Повоушицький фаховий колелж Закладу вищоїосііти «Полілотнолержавний університет».ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:

2 іалобігати та протидіяти проявам порушення акалемічної лоброносносііта єтики акалемічних взасмовілносий з боку виклалачін. злобу вачін осийи.співробітників та інших осіб. з якими здійснюється комунікація абоспівпраця під час виконання моїх посалових обов'язків.
іломляти про випалки порушення академічної лоброчесносії"а стики академічних взасмовілиссин відповідним посаловим особам абоКомісіюз академічної лоброчесності. стики та управління конфліктами уВілокремленого структурного пілрозлілу «Новоушицький фаховий коло уЗаклалу вищої освіти «Подільський державний універ цизлійснення ними відповідного реагування:

клирияти створенню (дієвих (механізмів упровалження приниинінакадемічної|доброчесності во освітньому|сереловині колетжу |популяризувати ці принципи серел злобувачів освіти, співробітників гайиих осіб. з якими здійснюється комунікація або співпраця пи нивиконання моїх посалових обов'язків:
/ налавати достовірну інформацію про метолики Ї резульнати дослідженьджерела викристаної інформації га власну пелагогічну ція льнісих



ннсприяти формуванню. високого. рівня. акалемічної ку тлуризлобувачів освіти:
зобб'єктивно та нсуперелжено виконувати свої посалоні обов'язки.попЕретжуюЮЧИ потенційні конфлікти (інтересів учасникін оснітниопроцесу:

-

1 "алавати лостовірну інформацію про свою професійну ліяльність2 Дотримуватись стичних норм спілкування на шкала тарттеретна.взаємоповаги, толерантності стосунків:а прпуєкати повелінки, що ставить піл сумнів чесність га сумлінністьмог діяльності ї завдає школи колегам та імілжу коледжу7 УСВІДОМЛІЮЮ. що у разі порушення мною ції Деклараціїместиму відповідальність персл акалемічною спільнотою коло їжу нілно їїзаконолаветвом України та загальнолюлськими нормами мара
Підпис

|



До, ток-КЛАРАЦІЯ
лоброчесності. злобувачем оснітиВілокремленого структурного підрозлілу «Новоушилький фаховий коле окЗаклалу вищої освіти «Полільський лержавний університеї»

/

Я.

(спеціальність, освітиьо-професійна програма)як учасник (учасниця) освітнього. процесу. усвіломлюю. що акалемічналоброчесність,
у ме лієвий інструмент. забезпечення якості фахової перелвишої освітиУкраїни та фунламентальна. стична. цінність усієї акалечічної спільногисвіту

ЗАЯВЛЯЮ. що буду здійснювати (власну (освітню. (науконо-дослилицьку. творчу діяльність. логричуючись цінностей корпоритинноїКуЛЬТУри коледжу. найвиших моральних і правових норм акатомічноїдоброчесності.|керуючись|каконолаветвом України.|Колексомхерпоративної етики|Вілокремленого|структурного|підромілуЧПовоушицький фаховий колелж Закладу нишої освіти «Подільськийдержавний університет» та Положенням про акалемічиу лоброчесністьуласників освітнього процесу ІВілокремленого структурного підрозліь«Повоушицький фаховий колелж Заклалу вищої освіти «Полільськийлержавний університет»
ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:
- Дотримуватись нормчинного законоланства в сфері освітиЇ науки.йптелектудльної|власності. (етичних|принципів0пао0вийнонизаконолавчоюбазою норм акалемічної лоброчесності:
Снегайно (повідомляти (про випадки|порушения|акалемічноїдоброчесності та єтики0аколемічних|взаємовізносий|візнові нимМосаловим особам або Комісію з акалемічної лоброчесності. стики пауправління конфліктами у коледжі для здійснення ничи вішовіцногореагування:
сдотримуватись (корпоративної (культури (та0поважати іншихспівробітників та здобувачів вищоїосвіти.
сперешколжати проявам акалемічної недоброчесності з боку іншихспівробітників коледжу та злобу вачів освіт
-популяризувати принципи акалемічної

середовищі коледжу:
(використовувати обов'язкові (коректиї посилитя на лжеренаінформації у. разі використання запозичених ілей, розробок. перижень.відомосте

оброчесності в освітньому



-налавати (достовірну інформацію (щоло (результатів (власноїнавчальної ((наукової. (творчої) (діяльності. (використаних|метолик
лосліджень та джерел інформації.

«самостійно викопувати навчальні завлання. завлання поточного1підсумкового контролюрезультатів навчання: -

(з повагою та толерантністю ставитися ло всіх членів колетжної
спільноти:

2 не лопускати поведінки, що ставить під сумнів чесність та сумлінністьмоєї діяльності і завлає школи іміджу коледжу
УСВІДОМЛЮЮ. шо у разі порушення мною цієї Декларації

нму вілповілальність перел акалемічною спільнотою колелжу нілно іїзакополавством України та загальнолюлськими нормами моралі
не

Дата Підпис



і скріплено 19 (дев'ят

До ол 7Директор кдледжу| / Мирослава ЇВАСИК


