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                        Кодекс академічної доброчесності 

 

Честь – це зовнішня совість, 

 а совість – це внутрішня честь. 

Ф. Гегель 

 

Колектив студентів та співробітників Криворізького технічного коледжу 

Національної металургійної академії України, усвідомлюючи свою 

відповідальність за реалізацію місії КТК НМетАУ в області освіти, науки, 

високих технологій та культури, вважаючи своїм обов’язком формування 

системи демократичних відносин між студентами і викладачами приймає даний 

Кодекс академічної доброчесності (далі Кодекс) і зобов’язується слідувати 

йому.  

 

                                            1 Загальні положення 

 

 

 1.1 Академічна доброчесність – це сукупність принципів, правил 

поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування 

самостійної і відповідальної особистості, спроможної навчатися , викладати і 

займатися науковою діяльністю, дотримуючись етичних і правових норм. 

1.2   Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти, 

педагогічних працівників у Криворізькому технічному коледжі закріплює 

норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між 

педагогічними працівниками, здобувачами освіти (студентами) та батьками. 

1.3  Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про авторське право і 



суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», 

Цивільного Кодексу України, Положення про Криворізький технічний коледж 

Національної металургійної академії України, Кодексу академічної 

доброчесності Національної металургійної академії України,  Колективного 

договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України 

та нормативних (локальних) документів. 

1.4   Мета Положення полягає в дотриманні високих професійних 

стандартів в усіх сферах діяльності коледжу (освітній, методичній, науково- 

дослідній, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між 

педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігання порушення 

академічної доброчесності. 

1.5   Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою 

відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, 

формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої 

організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного 

потенціалу, підвищення престижу коледжу, зобов’язуються виконувати норми 

даного Положення. 

1.6   Норми цього Положення закріплюють правила поведінки 

безпосередньо у трьох основних сферах – освітній (навчальній), методичній та 

виховній (морально-психологічний клімат у колективі). 

 

2 Політика академічної доброчесності Коледжу 
 

2.1  Дотримання загальних засад академічної доброчесності, моральних 

правил та етичних норм учасниками освітнього процесу є складовою 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти 

Коледжу. 

2.2  Академічна доброчесність у коледжі забезпечується діяльністю 

Комісії з питань академічної доброчесності коледжу: 

- функціонуванням системи запобігання та виявлення академічного    



плагіату в Коледжі (плагіат – це навмисне чи усвідомлене оприлюднення 

повністю, або частково чужого твору, під іменем особи, яка не є автором цього 

твору без належного оформлення посилань); 

- посиленням заходів щодо боротьби зі списуванням студентів під час 

виконання різних типів завдань; 

- протидією будь-яким проявам неправомірної вигоди; 

- проведенням лекцій, семінарів та інших заходів для учасників 

освітнього процесу з метою заохочення їх до етичної поведінки та формування 

моральних та духовних цінностей, академічної культури, навичок протидії 

академічній недоброчесності; 

- формування умов для розвитку взаємної довіри, поваги та 

партнерства між учасниками освітнього процесу; 

- вивчення досвіду вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів 

щодо реалізації принципів академічної доброчесності в освітньому 

середовищі; 

- підробка підписів в офіційних документах (залікових книжках, 

актах, звітах,протоколів, угодах тощо); 

- фальсифікація або фабрикація інформації; 

- використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів, або технічних засобів; 

- посилання на джерела, які не використовуються у роботі; 

- проходження процедур контролю знань підставними особами 

2.3 Несанкціонована співпраця, а саме: 

-   навмисна чи усвідомлена допомога, або спроба допомоги іншому 

чинити акт академічної нечесності; 

2.4  Пропонування чи отримання неправомірної винагороди при 

оцінюванні результатів успішності; 

2.5  Використання родинних або службових зв’язків для отримання 

позитивної або вищої оцінки при складання будь-якого виду підсумкового 

контролю або перевагу у роботі; 



2.6  Інші види академічної нечесності. 

 

                              3 Комісії з питань академічної доброчесності 

 
3.1  З метою виконання норм цього Положення в коледжі створюється    

Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія). 

3.2  Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо 

порушення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації коледжу 

щодо накладання відповідних санкцій. 

3.3  У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, 

законодавством в сфері освіти, нормативно-правовими актами Міністерства 

освіти і науки України, Положенням про Криворізький технічний коледж 

Національної металургійної академії України, іншими нормативними 

(локальними) документами навчального закладу та цим Положенням. 

3.4  Склад Комісії затверджується наказом директора коледжу за   

поданням рішення методичної  ради коледжу. Строк повноважень Комісії 

становить     3 роки. 

 3.5 До складу Комісії входять:  заступники директора з навчальної та 

виховної роботи, методист коледжу, методисти та завідувачі відділеннями, 

голови циклових комісій, голова студентської ради. 

3.6 Будь-який працівник коледжу, здобувач освіти коледжу може 

звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, 

внесення  пропозицій або доповнень. 

 3.7  Рішення комісії є правомірним за умови присутності на її засіданні 

не  менше 2/3 від загальної кількості членів комісії; 

3.8 Повноваження Комісії: 

- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення 

норм  цього Положення та готувати відповідні висновки; 

- залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також 

використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення 



фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою; 

- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів 

академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та 

здобувачів освіти; 

- ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної 

доброчесності, якості освіти та науково-дослідницької діяльності; 

 - готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження 

принципів академічної доброчесності в освітню та науково-дослідницьку 

діяльність коледжу; 

- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш 

ефективного дотримання норм цього Положення; 

 

                                            4  Заключні положення 

 

4.1 Члени колективу зобов’язані знати цей Кодекс. Незнання або 

нерозуміння норм Кодексу  не є виправданням неетичної поведінки; 

4.2 Порушення норм цього Кодексу може передбачати відрахування 

або звільнення з коледжу за поданням Комісії з питань академічної 

доброчесності; 

4.3 Пропозиції щодо змін та доповнення до Кодексу вносяться за 

поданням Методичної Ради, Студентської Ради, профспілкового комітету і 

комісії з питань академічної доброчесності. 

 


