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1. зАгАльнI положЕння
кодекс акадеплiчноi доброчесностi (далi- Кодекс) Грицiвського вищого професiйного }чи.шищаNs 38 визцача€ загальЕoIIрийнятi свiтовою спiльноiою стандарти йt."*i* ocBiTHbo-HayKoBoTта ЕавчаJIьноi дiяльностi здобlъачами фаховоi передвищоi; оовiтио а тако}к педагогi.пrими
працiвника:rли (далi- прадiвники }чилипФ з дотриманЕrIм ýРИ ЦЪOIчry ocHoBHID{ моральних iцраЁовиХ норМ академiщrоi поведiНки. ,ЩаниЙ КодекС разом з iвшими документами, якi
регла}fент}тотъ полiтику дотримfiIlIя академiчноi доброчесrtостi в освiтньЬ-науоовiЙ танавчалънiй дiяльностi, забезпечуе дотримаýЕя IIринцишу нетерпимостi до оору*"**
академi,тriоi доброчесностi та етики академi.тl"* *auuйо*iдносин.
При формуваннi змiсту Кодексу враховаrrо вимоrи Законiв Украiни '.Про ocBiTYo', ..Про вяЩУ
ocвiTy", "Про фахову передвищу ocBiTy'oo ооПро наукову та науково-те*йчну дiяльнiстьо', .оПро
tшторське шравО i cyltilKHi права'О, нормативНо-правових aKTiB KaбirreTy iЙipicTpiB УкраrЙ,rмЕних наказiв i рекомендацiй MiHicTepcTBa освiти та на}ки Украiни.

2. вIци порушЕнь АкшЕмIIIноI довrочЕсностI
ТА ЕТИКИ АКАДЕМIЧЦИХ ВЗА€МОВIДНОСИН

пц llAc злйснЕння ocBITHbo-HAyKoBoi дrялъностI
2,|, Порушеннями акадфмiчноТ доброчееностi, якi можуrъ маrи мiсце пiд час здiйснення oeBiT*bo-

HayKoBoi, IIавчатъно? дiяльностi е:
' аКаДеМiЧНИЙ rrЛаГiаТ - ОIIРИЛЮДЕеННя (частково або повнiстю) науковш( (творчrтх) резуlьтатiв,отриманих iнпплми особами, як результатiв власного дослiдженrш (оорiЙii ,Ы*Оо

вiдтворення ошублiкованкх матерiалiв (оприлюднеЕIж TBopiB мистецтва) iнших aBTopiB без
зазначення авторства;

- самоплагiат * 0гIрилюдЕення (частково або шовнiстю) власних ранiше оrrублiкованих ýаукових
результатiв як нOвих Еаукових дослiджень, викориýтанýя власЕих поперЪднiх праць в iЪпrому
KoHTeKcTio без uосилаrrь на те, що така шраця вже була ранiше викорIiýтана або опублiковапа;- фабрнкацiя - врIгадувашш{ даЕих чи фактiв, що використовуютьая в оовiтяьо*у rроц*сi т#або
наукових дослiдженнях;

- фальсllфiкачiя * свiдома змiна,та модифiкацЬ вж9 наяв}llп( даЕих, що стосуються освiтнього
процесу TaJ sба наукових дослiдженъ;

- сцисуВаýпЯ - виконitНЕя письмОвих робiТ iз залучеНням зовпiШнiх джсрел iнформацi! KpiM
до3волеýих Ддя використаIIý-я, зOкрема пiд час оцiнюванrrя результатiв яазчанЕlI;_ хабарництво * надання (отримання) 1"rасияком освiтн*Ъ"о .rроцесу чи пропозицiя щодоfiадfiIня (отримання) коurгiв, майна послуг, пiльг чи будь-яких iнших блаr матерiа-rrьного
характеру з метOю отриманfiя неправомiрнот переваrи в ocBiTgboMy процеоi;- обмаН * наданЕя завiдомо $еIIравдиВоi iнформаrlii rцодо власпоi ocBiTHboT'(HayKoBoi, творчоi)
дiяльrrостi rш органiзацii освiтrтього Ероцесу;_ пеобосктивне оцiпювання -- свiдоме завI.Iщення або занЕжеЕIIя оцiнки резулътатiв ЕавчаЕня
здобувачiв фаховоi передвищоi освiти; невчасне повiдомлення здобувачiъ оьвiти цро систе}tу
оцiнювадня результатiв навчаtlgя; застоý)дваýця систýми оцiяю,вання, щ0 не 

-вiдповiдас

декларованим цiлям та зrlвдаЕЕям теми, диоциплiни, практикио ocвiTHboi програrrли тощо;
вiдсутнiсть об' ективнкх критерiТв оцiнювання.

2-2. Не допускаеться пiд час гIрсвадженвя освitнъо-наукOвOi, навчальноi дiяльностi в.плневня
здобрачами фаховоi передвищсi освiти чи працiвникаfuIи }цlилища дiй, якi матимуть наслiдком
вIмЕенЕя порушеЕня академi,шlоi доброчесяоотi або порушеншI етаки академiчних
взаемовiдносиЕ, в т. ч. i таких як:- пiдробка пiдписiв в офiцiйнкх документах;

- ВИКОРИСТatНШI РОДйНЦИХ абО СЛУЖбОВИХ Зв'язкiв для отриманнrI позитивýоi або вищоi оцiнки при
складанi будь-якогО виду пiдсlълкового контроJIю або переваг у науковiй роботi;- шридбання в iнших осiб чи органiзацiй з насryпЕим fiоданням як власЕих результатiв ocBiTTlbo-
HayKoBoi дiяльrrостi;

- академiчний саботаж * завдання шкоди, fiсуваIIýя, затримка }IавчальноТ або дослiдницькоi
роботи iнших осiб, навмисне знищвншя даних:



- вкJIючеЕшI до сIIиску авторlв навчальЕих, HttyKoBKx видхпь або виконавцiв проскту ооiб, якi не
брагпа ylacтb у пiдготовцi {у нашисалrнi) та в oTpиMaEBi результатiв;- iгноруваншI передбачуваних rорушень академi.тноi доброчесЕостi iншиrш особамио або
вчиЕення дiй, спрямоваЕих на приховування порушення;

- викориотання шанта}ку чи пiдкупу;
- непотизМ9 переВищеЕня поВноВа)к9Еь, (GикJIаДаЦька нечеснiсть>
_ викориСтання родиIrнIfх зв'язкiв чи службового стапоВищадJI;I отримшlнrl переваг у навчальнiй,

позаIrавч€[Jьнiй, uаровiй чи адмiнiчгративнiй офе,рi;
- вплI[в lra резуJьтати анкe:tування злобувачiв освiти цOдо якостi навчальних дисциплiЕ;- використаIIня rriд час оцiнювонrrя резулътатiв ЕавItання заборонених допомiжýих магерiалiв

(шпаргалОк, KoficпeKTiB тощо) та технiчних засобiв {мiкрояавушпккiво телефонiв, смартфонiв,
rrланшетiв тощо);

- симуJIrIцiя гrогiршеЕнrl стану здоров'я, хвороби, з метою рrЕкнеЕIrя KoHTpoJrьHиx заходiв
оцiнювання результатiв навчаннrI;

- проходженнrI процедур контроJIю знаЕь пiдставними особmли;, здача або репрезентащiя рiзними особами робiт з однаковим змiстом як резуJБтату навча:lьноТ
дiяльностi;

- наJIисttЕня не cBoix BapiaHTiB завдаýь на коrrтроJIьних заходах;
- колективна опiвпраця мiж здобlъачаали освiти зар4ди 0тримацнlI спiльноIдля Bcix виrоди (oKpiM

видiВ робiт, якi rrередбачаютЬ кOJIективЕу опiвпрацю та визЕаченi нормативними документа]l{и
до навчаJIьних дЕсциплiн);

- вчинеЕIlя дiй, натrравлеЕих на попередЕе та ЕезаконЕе ознайомленкя зi змiотом матерiалiв
пiдсумковOrо контролю ;

- викориСтаЕнЯ системИ прихованИх сиrналiв (звукових, жестовIФ( та iH.) шри BиKofiaHHi групових
KoHTpoJrьHrTx заходiв, TecTiB, тощо з 0дЕаковими варiшлтами;

_ примусовi благодiйнi внески та примусова праця - примушення здобувачiв оовiти сплачувати
грошi rм викOЕуЕати певну ilрацю пiд загрозою зум}rсно завдати цкоди iнтересаrrл та праваI\4
особи у навчаннi, побугi чи iнших питtlЕЕях;

- МаНiuУlшОВа[Iня авторством або знgвага до ролi iншr.тх дослiдникiв в пубпiкацiях;, зловмиске звинувачеýня дослiдцика в cKoeHtri порушrешш принципiв академiчноi
доброчесностi;
викривлонЕrI наукових досяrнень;
запозичеЁЕя резуJIьтатiв iншlrх llа).кових грул;
крадiжка результатiв дослiджень у межах однiеi HapoBoi грщIи;
наведений перелiк не е вичёрfiним та не охоплюе ycix дiяшь, що можутъ мiстити ознаки
ЕФРУШеЦня ак4демiчноi доброчесностi та ýтики академiчних взаsý{овiдfiOаин.

3. ДОТРИМАННЯ ПРИНЦШIIВ АКАДЕМI[IНОi ДОБРОЧЕСНОСТI
ТА ЕТИКИ АКАДЕМIЧНИХ ВЗА€МОВIД{ОСИН

3.1. [отримання принципiв академi*rоi доброчесностi та етики академiчяих взаемовiдrrосин ycix
категорiй здобувачiв фховоi г{ередвищоТ осsiти та працiвникiв у.{илrща передбачае:

- обовоязкOве слiдувапвя фундаментаJIьпим цiнностям академiчноi доброчвсностi, зазЕаченим у
Кодексi;

- ДотрЕмапЕrr lropм чинного закоfiOдавства у сферi освiти i науки та iнтолектуальвоТ впаспостi;
- ДОТРимаЕЕя корЕоративноi культури та поваги до iнших спiвробiтникiв та здобувачЬ оовiти;
_ переIшкоджilfiIrl прояваý{ академiчноi недоброчесностi з боку iнших спiвробiтникiв та

здобувачiв освiти;
- Обов'яgковi KopeKTHi rrосилання ýа джерела iнформацii у разi використанн{ запозичених iдей,

розробок, твердженьо вiдомостей ;- негайНе повiдомлеЕня Еро випадки порушеннl{ академiчноТ доброчесностi уповноваженим
ОРГаfiа]\{ (поСадовим особам) училища для здiйонення ними вiдповiдного реrгуваIIцrI;- fiесення академiчшоi вiдповiдаьностi та вiдповiдапъностi за порушеншl принципiв ак4демiчноТ
доброчесностi та етики академiчпих взасмовiдносип;

z.3.



l.z.

3.3.

додатково до визначеного у п. 3.1 дотриманrц принципiв академiчноi доброчесностi та етики
ак4демiчних взаеlловiдносин здобувачами фа,lсовоi ЕередýищоI освiти шередбачасться:
самостiйне виконання ЕавчilJIъних завдаЕь, зttвдаЕi ооточ"ого та пiдсрлкового контролю
результатiв навчаЕЕя (д-пя осiб з особ.шшими ooBiTHiM потребалли ця вимога застосовуеться з
урах}ъаннrгм ikнix iндивiдуальних rrотреб та мох{ливоотей)f
ЕаданЕЯ лостовiрнОТ iнформацii щодо рзультатiв власноi начальноi (науково! творчоТ)
лiяльностi) використаних мётодик дослiджеЕшI та джерел iнформацiТ.
Додатково до вйзЕачеЕого у п. 4.1 дотримаЕЕя принциrriв аЙемi.пlоi доброчесностi та етики
академiчних вза€мовiдносин працiвникад{и училища передбачаеться:
]{аaаfiня достовiрнот iнформацii про метод.Iки i резульiатrr дослiджень, джерела використаноi
iнформацii та власfiУ гtедагогiчНу {науково-педагогi.пrу, творчу) дiяltьнiсть;
обоективне та неуtIереджене оцiцюванЕя результатiв 

"аrчuнЫ 
здобувачiв освiти;

протидiЯ конформiЗму, захисТ свободИ пауковоТ дrмки, засудженшI цензури щодо науковоi
творчостi.

4,1.

4. АкАдЕмIlIнА вцIIовIдАлънIсть
ЗДОБУВАtIIВ ФАХОВОi ШШРШДВИЩОi ОСВIТИ

зА порушЕшня Акшш,мшноi доБрочЕсностI
ТА ЕТИКИ АКАДЕМIЧНИХ ВЗА€МОВIЛIОСИЕ

за rrорушеЕIIя tжадемiчнот доброчесностi та етики академiшлих взаемовцносин здобрачi освiти
можуть бути шритягшенi до такоi академiчноi вiдповiдальностi:
знижеЕнЯ результатiв оцiкювання коýтродьЕоТ роботи, iспиryо залiку тощо;
повторне проходх(еIrпя оlдiнюваrtня (контрольýих робiт, iспитiв, за.тriкiв, тощо)i
призЕаченЕя додаткових контрольЕих заходiв (додатковi iндивiдуалънi завдання, додатковiкоfiтрольlli робrти, тести тощо);

- IIроведенЕя додатковоi перевiрки Bcix робiт авторства пOрушfiЕка;
повторне прOходж9ння вiдповiдного освiтнього компоЕепта ogBiTHboT rrрогралли;
обмеження участi порушЁика в IIаукових дослiджеЕшж, виключеЕня з окрýмих Еауксвих
проектiв;

_ виключеЕня з рейтиIrгу претендентiв на отримаfiнr{ академiтноi стипендiТ;- оголошенЕя догани iз задrесеЕнrlм до особово'i сгrрави порушЕика;- вiдрахуваýЕя iз закrrаду освiти.
4.2. За порушеfiIIя академi.{ноi доброчесНостi та етикИ академiчНш( вза€мОвiдносиН Працiвники

ушлища можуть бlти притягненi до такот академiчяоi вiдповiдалъностi:
_ ц0lIýр€дження;
- позбавлення права голосу у колегiальцих оргfirа:с управлiшul JлIилища або обмежетtня права IIа

)часть у роботi таких органiв на певний TepMiH;
- позбавлеЕýя права у роботi визначених закоцом органiв чи займати визначеиi законом посади;- вiдмоВа у гrоданНi Еа IIрисВоеЕнЯ шsдагогi.цrого званIIя чи ква;riфiкаrriйшоТ категорii.

4,3, дТ в якиХ наявшi ознакИ порушеЕюI акадомiчноТ доброче-сллостi ,u *r"*ui академiчних
взаемовiдПосин I\,l0Жугь такоЖ буги пiдСтавоЮ дJIfi притягнеЕЁ_,t особи до дисщишлiнарноi,
цивiльпо-правовоi, алмiнiстративноi, кримiнапьноi вiдповiда:rьноетi у u"пuдь та Еорядку,
встаповлениХ законодаЕством. Притягнення особИ до вiдповiдальностi за пор}цIення
академiчяот доброчесностi та етики академi.*rкх взасмовiдпосин можа здiйсt*оватися
ЕезаJIежно вiд притягнснrтя iiдо iншкх видiв вiдповiдапьностi.

5. шрикIнцЕвI положЕннrI

5.1. Кодекс розглядаеТься та схваJIIоеться Еа засiданнi гlедагогiчноi ради rшлища. Змiши i
доrrовrrення до Кодексу внOсяться у тому ж порядку.

5.2. Факт озцайомдення ycix категорiй здобувачiв фаховот передвищоi освiти i спiвробiтникiв уlилщаiз Кодексом та ix зобов'язанЕrI щодо дотримаn,пrl Кодiксу фiксусться цiдшлсанням вказаними
категорiяЬли fiекларацii прО дотримttШ{я припциПiВ академi,пrоТ доброчесностi (Додаток l * д.гrя
здобувачiв освiти, Щодаток 2 * дtмпрацiвникiв коледжу)


