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І. Загальні положення 
 

1.1. Положення про сприяння дотриманню академічної доброчесності в 

Київському обласному комунальному позашкільному навчальному закладі 

«Мала академія наук учнівської молоді» (далі – Положення) ґрунтується на 

Конституції України, Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі 

змінами), Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 

26.11.2015 № 848-VIII, Законі України  «Про позашкільну освіту» від 02.06.2000 

№ 1841-III, Законі України «Про авторське право та суміжні права від 23.12.1993 

№ 3792-XII (зі змінами), Законі України  «Про видавничу справу» від 05.06.1997 

№ 318/97-ВР, Законі України  «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-

VII, Законі України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III (зі 

змінами), Положенні про малу академію наук учнівської молоді, затвердженому 

наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 № 90, Положенні про 

позашкільний навчальний заклад, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.05.2001 № 433, Статуті Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді», затвердженому Київською обласною радою, рішення від 

27.04.2017 № №269-13-VІІ та інших нормативно-правових документах у галузі 

освіти. 

1.2. Це Положення визначає принципи забезпечення академічної 

доброчесності в освітній діяльності Київського обласного комунального 

позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 

(далі – КОКПНЗ «МАНУМ»), а також підстави й порядок притягнення до 

академічної відповідальності учасників освітнього процесу (здобувачів освіти, 

педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників КОКПНЗ 

«МАНУМ» та ін.) за вчинення порушень академічної доброчесності. 

1.3 Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження освітньої, наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень, попередження порушень освітнього процесу. 

1.4. Академічна доброчесність стосується всіх учасників освітнього 

процесу КОКПНЗ «МАНУМ». Дія Положення поширюється на здобувачів 

освіти та їхніх батьків, педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників, які перебувають у трудових та інших договірних відносинах 

(наймані працівники, особи, які працюють за договором цивільно-правового 

характеру, сторони за іншими договорами з КОКПНЗ «МАНУМ»).  

1.5. Це Положення регулює освітній процес КОКПНЗ «МАНУМ», що 

реалізується в роботі гуртків та секцій, в освітніх проєктах,  інтелектуальних 

змаганнях та інших заходах. 
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ІІ. Правові та етичні принципи академічної доброчесності 

 в КОКПНЗ «МАНУМ» 
 

2.1. Визначеними законодавством про освіту принципами освітньої 

діяльності, які впливають на формування академічної доброчесності в КОКПНЗ 

«МАНУМ» є: 

людиноцентризм; 

верховенство права; 

забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими 

ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; 

науковий характер освіти; 

різноманітність освіти; 

цілісність і наступність системи освіти; 

інтеграція з ринком праці; 

нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, 

національними традиціями; 

свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, 

форми навчання, інших суб’єктів освітньої діяльності; 

академічна свобода; 

гуманізм; 

демократизм; 

єдність навчання, виховання та розвитку; 

виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського 

народу, його історико-культурного надбання і традицій; 

формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів 

України, нетерпимості до їх порушення; 

формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до 

приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а 

також до дискримінації за будь-якими ознаками; 

формування громадянської культури та культури демократії; 

невтручання політичних партій в освітній процес; 

невтручання релігійних організацій в освітній процес;  

різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, 

світоглядних та релігійних питань; 

сприяння навчанню впродовж життя; 

інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; 

нетерпимість до проявів корупції та хабарництва; 

доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, 

що надаються КОКПНЗ «МАНУМ». 

2.2. Освітня діяльність в КОКПНЗ «МАНУМ» базується  на таких 

цінностях академічної доброчесності: 

чесність; 

довіра; 

справедливість; 
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повага; 

толерантність; 

відповідальність; 

совість; 

цілісність спільноти; 

відвага. 

2.3. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними  працівниками КОКПНЗ «МАНУМ» передбачає: 

2.3.1. посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

2.3.2. дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

2.3.3. надання достовірної інформації про методики та результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-

педагогічну, творчу) діяльність; 

2.3.4. інформування здобувачів освіти про поняття, вимоги академічної 

доброчесності та особливості їх реалізації в конкретному освітньому проєкті 

КОКПНЗ «МАНУМ», зокрема ознайомлення з вимогами до доброчесного 

виконання дослідницьких проєктів письмових робіт, оформлення презентацій, 

правил цитування й використання парафразів у текстах тощо; 

2.3.5. чітке визначення критеріїв оцінювання для освітнього проєкту та 

об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

2.3.6. контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

освіти; 

2.3.7. постійне удосконалення компетентностей доброчесного 

викладання. 

2.4. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає: 

2.4.1. самостійне виконання навчальних завдань (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

2.4.2. посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

2.4.3. дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

2.4.4. надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої, винахідницької) діяльності, використані методики 

досліджень та джерела інформації. 

2.5. Дотримання академічної доброчесності батьками здобувачів освіти 

передбачає: 

2.5.1. виховання нетерпимості до всіх видів обману; 

2.5.2. сприяння доброчесному виконанню завдань здобувачем освіти. 

 

ІІІ. Порушення академічної доброчесності 
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3.1. Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

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

власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства. 

Плагіат може також стосуватися представлення як своїх власних без належних 

посилань зображень, відео, графіків, театральних постановок, програмного коду, 

соціологічних опитувань тощо, які розробляються в рамках освітніх проєктів 

КОКПНЗ «МАНУМ». 

3.2. Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

оприлюднених наукових результатів, як нових наукових результатів, повторна 

публікація педагогічної розробки без належного посилання на повторне видання, 

або подання двічі однієї й тієї ж академічної роботи на різні освітні проєкти з 

метою досягнення різних результатів навчання. 

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

освітньому процесі або наукових дослідженнях, або незаконне отримання даних 

(наприклад, дані є секретними, були отримані іншої людиною, якій здобувач 

освіти лише асистував без належного відображення цієї інформації). 

3.4. Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень. 

3.5. Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання. 

3.6. Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 

освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу. 

3.7. Контрактне виконання завдань – домовленість про те, що роботу 

замість здобувача освіти виконає хтось інший за матеріальну чи нематеріальну 

винагороду. Вказане порушення може стосуватися як письмової роботи, так і 

проходження онлайн-курсу, розв’язання задач тощо. 

3.8. 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. 

3.9. Непрозоре оцінювання – відсутність чітких критеріїв, за якими 

відбувається оцінювання, несвоєчасне ознайомлення здобувачів освіти з 

поточними результатами, свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів освіти, надання здобувачам освіти під час проходження 

ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не 

передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання. 

3.10. Саботаж – перешкоджання або втручання в чужу академічну роботу 

з метою поліпшення свого результату, навмисне знищення чи пошкодження 

роботи іншого здобувача освіти. 

3.11. Конфлікт інтересів – вплив приватних інтересів особи на її 

професійні обов’язки як члена академічної спільноти. 

3.12. Тиск – вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, 

погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) 
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працівника, представника адміністрації КОКПНЗ «МАНУМ» з метою 

здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання / сприяння 

необ’єктивному оцінюванню результатів навчання. 

 

 

 

IV. Заходи з формування академічної доброчесності та запобігання її 

порушенням 

 

4.1. Заходи щодо ознайомлення здобувачів освіти КОКПНЗ «МАНУМ» з 

поняттями й вимогами академічної доброчесності передбачають включення 

відповідного матеріалу до навчальних програм гуртків, секцій, проведення 

окремих лекцій, семінарів, тренінгів, індивідуальних консультацій.  

4.2. Педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам, які 

виконують роль викладачів (далі – викладачі) слід розпочинати роботу в 

проєктах із навчальною групою з прийняття кодексу честі проєкту / гуртка / 

школи / тощо – академічно доброчесних правил навчання й роботи. Прийняті 

групою правила мають бути зрозумілими, донесеними до кожного учасника 

освітнього процесу, записаними й доступними всім здобувачам освіти під час 

навчання. 

4.3. Умови навчання в гуртках та отримання свідоцтва мають бути відомі 

здобувачеві освіти заздалегідь й не повинні змінюватися впродовж навчання. 

4.4. Якщо умовою успішного завершення навчання є виконання певного 

виду роботи: дослідницького проєкту, есе, тез доповіді, презентації тощо 

викладач має пояснити здобувачам освіти вимоги до доброчесного виконання 

завдання та висвітлити типові помилки / порушення, яких можна припуститися 

під час роботи. Найкраще, якщо такі вимоги будуть прописані у гіді слухача або 

робочому зошиті, щоб здобувач освіти міг повернутися до них у будь-який 

момент під час виконання завдання. Упродовж навчання слід кілька разів 

наголосити здобувачам освіти, де вони можуть знайти відповідну інформацію. 

4.5. Педагогічним працівникам КОКПНЗ «МАНУМ», зокрема 

викладачам, слід практикувати якісний зворотній зв’язок, уникаючи суто 

формального оцінювання, особливо стосовно письмових робіт: есе, статей, тез, 

звітів, дослідницьких робіт, презентацій, щоб здобувачі освіти розуміли 

помилки, недоліки своєї роботи й могли її покращити. 

4.6. Усі письмові роботи мають перевірятися системою виявлення 

текстових запозичень раніше оцінювання, про що здобувачі освіти мають бути 

проінформовані. Результати перевірки повинні враховуватися під час 

оцінювання. 

4.7. Адміністрація проводить регулярний моніторинг реалізації політики 

академічної доброчесності в КОКПНЗ «МАНУМ» (не рідше одного разу на рік), 

як правило шляхом опитувань учасників освітнього процесу. Опитування 

зокрема має включати питання до здобувачів освіти, чи отримують вони 

інформацію про доброчесне виконання завдань від викладачів, чи розуміють 

види порушень академічної доброчесності тощо. 
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4.8. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники КОКПНЗ 

«МАНУМ» можуть звернутися за консультацією щодо практик реалізації 

академічної доброчесності до адміністрації. 

4.9. КОКПНЗ «МАНУМ» не співпрацює з недоброчесними партнерами, 

зокрема не проводить спільних заходів із закладами освіти, науки та іншими 

установами, доброчесність яких викликає сумніви та може завдати репутаційної 

шкоди КОКПНЗ «МАНУМ».  

 

V. Порядок реагування КОКПНЗ «МАНУМ» на факти порушення 

академічної доброчесності та види відповідальності за такі порушення 
 

5.1. Особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею 

академічної доброчесності, має такі права: 

5.1.1. ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо 

встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них 

зауваження; 

5.1.2. особисто або через представника надавати усні та письмові 

пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у 

дослідженні доказів порушення академічної доброчесності; 

5.1.3. знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду 

питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та 

притягнення її до академічної відповідальності; 

5.1.4. оскаржити рішення про притягнення до академічної 

відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду. 

5.2. Керівники гуртків зобов’язані забезпечувати контроль за 

дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти в освітньому 

процесі та дослідницькій діяльності. 

5.3. У разі встановлення факту порушення академічної доброчесності 

здобувачем освіти педагогічний працівник має повідомити здобувача освіти про 

виявлення порушення й аргументувати в чому воно полягає. 

5.4. Заходи, які можуть бути застосовані педагогом: 

5.4.1. виховна бесіда – проводиться завжди (усно або письмово), щоб 

пояснити порушення й переконатися, що здобувач освіти зрозумів,  у чому воно 

полягає; 

5.4.2. можливість продовжити навчання, але без отримання сертифіката 

учасника проєкту – пропонується здобувачеві освіти, якщо в ході виховної бесіди 

викладач розуміє, що порушення було допущено з незнання / без злого умислу; 

5.4.3. дискваліфікація з проєкту – захід, який застосовується, якщо в ході 

виховної бесіди вдається з’ясувати, що здобувач освіти свідомо вдався до 

порушення; 

5.4.4. лист у заклад освіти / управління освіти з описом порушення - цей 

захід застосовується, якщо порушення вчинено повторно або адміністрація 

вбачає суттєвий ризик у поведінці здобувача освіти (наприклад, учасник є 

науковим керівником або призером / лауреатом інтелектуального змагання). 
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5.5. У разі встановлення порушення доброчесності учасником 

інтелектуального змагання, якщо процедура не передбачена установчими 

документами про інтелектуальне змагання, рішення приймається на нараді журі 

з дотриманням прав особи, передбачених у пунктах 5.1.1 – 5.1.4. Журі 

приймають рішення про дискваліфікацію учасника інтелектуального змагання, 

про що учасник повідомляється письмово. 

5.6. Оскаржити рішення журі, з яким здобувач освіти не згоден, він може, 

подавши клопотання згідно з Правилами змагання. 
 

VI. Порядок розгляду порушень академічної доброчесності комісією з 

академічної доброчесності 

 

6.1. Педагогічна рада КОКПНЗ «МАНУМ» виконує функції комісії з 

академічної доброчесності. У тому числі розглядає звернення (клопотання) від 

учасників освітнього процесу про випадки порушення доброчесності КОКПНЗ 

«МАНУМ». Для розгляду таких клопотань скликається позачергове засідання 

педагогічної ради КОКПНЗ «МАНУМ». Наказом директора створюється робоча 

група з числа педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників 

КОКПНЗ «МАНУМ», що включає фахівців відповідних галузей знань, які 

можуть виступити експертами.  

6.2. До розгляду прецедентів на предмет встановлення факту порушення 

академічної доброчесності можуть бути залучені зовнішні компетентні особи / 

фахівці у ролі консультантів, радників у випадках, коли членам робочої групи 

бракує досвіду щодо предмета розгляду або ж з метою уникнення конфлікту 

інтересів за поданням робочої групи шляхом внесення змін до наказу директора 

про створення робочої групи. Члени робочої групи зобов’язані проінформувати 

про брак експертності або можливу наявність конфлікту інтересів директора 

КОКПНЗ «МАНУМ» службовою запискою. 

6.3. У разі отримання інформації про порушення академічної 

доброчесності педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівником 

КОКПНЗ «МАНУМ» або підозри в такому порушенні Голова педагогічної ради 

скликає позачергове засідання для розгляду питання впродовж десяти робочих 

днів. 

6.4. За порушення правил академічної доброчесності педагогічні, 

науково-педагогічні та наукові працівники можуть бути притягнуті до 

відповідальності в таких формах:  

відмова у встановленні педагогічної категорії чи присвоєнні 

педагогічного звання; 

позбавлення встановленої педагогічної категорії чи присвоєного 

педагогічного звання; 

відмова у поданні на присвоєння педагогічного / вченого звання; 

відмова у поданні на нагородження відомчими заохочувальними 

відзнаками Міністерства освіти і науки України;  

позбавлення премії; 

інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України; 
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звільнення. 

6.5. За порушення правил академічної доброчесності здобувачі освіти 

притягуються до відповідальності у таких формах:  

попередження про можливість відсторонення від участі в заходах 

КОКПНЗ «МАНУМ»; 

скасування рекомендації до участі в міжнародних заходах від команди 

КОКПНЗ «МАНУМ»; 

відмова в подальшій / повторній участі в заходах КОКПНЗ «МАНУМ». 

6.6. Педагогічна рада, виконуючи функції комісії з доброчесності, 

заслуховує висновки робочої групи та ухвалює рішення шляхом голосування, яке 

фіксується в протоколі. Рішення педагогічної ради включає рекомендовану 

форму притягнення до відповідальності здобувача освіти / педагогічного, 

науково-педагогічного та наукового працівника. Форма відповідальності за 

порушення академічної доброчесності враховує рекомендації педагогічної ради  

та вводиться в дію наказом директора. 

VІI. Порядок оскарження рішень про притягнення до академічної 

відповідальності 
 

Порядок оскарження рішень про притягнення до академічної 

відповідальності визначається Положенням про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти КОКПНЗ «МАНУМ». 

 

VIIІ. Прикінцеві положення 
 

8.1. Положення схвалюється рішенням педагогічної ради КОКПНЗ 

«МАНУМ» та вводиться в дію наказом директора. 

8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням 

педагогічної ради та вводяться в дію наказом директора.  

8.3. КОКПНЗ «МАНУМ» забезпечує безперешкодний доступ до цього 

Положення шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті та розсилання 

на електронні пошти педагогічних та науково-педагогічних. 

 

 


