АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРИВОРІЗЬКИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»
Більш детальну інформацію можна отримати у рубриці сайту коледжу «Академічна доброчесність»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
к
п
п

• КОДЕКС ЕТИКИ ТА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
• КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
• ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА
ЕТИКУ АКАДЕМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ
АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ

ІНФОРМАЦІЙНУ, НАГЛЯДОВУ ТА
КОНТРОЛЮЮЧУ ФУНКЦІЇ НА РІВНІ КОЛЕДЖУ
ВИКОНУЮТЬ
• Група сприяння академічній доброчесності

• Комісія з питань етики та академічної доброчесності

• одноразово сформовані комісії з академічної
доброчесності

ІНФОРМАЦІЙНУ ТА КОНТРОЛЮЮЧУ ФУНКЦІЇ
НА РІВНІ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ (КАФЕДР)
ВИКОНУЮТЬ
• викладачі навчальних дисциплін
• керівники курсових робіт (за власною ініціативою)
• керівники дипломних робіт та особа, що відповідає
за перевірку дипломних робіт на плагіат

• оргкомітети конференцій, семінарів

ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
ЧЕСНІСТЬ

СПРАВЕДЛИВІСТЬ

ДОВІРА

ЗАКОННІСТЬ

•недопущення будь-яких форм
обману, брехні, шахрайства, крадіжки
або інших форм нечесної поведінки в
освітній і науковій діяльності

•існування в освітньому середовищі
атмосфери взаємної довіри

•неупереджене ставлення учасників
освітнього процесу один до одного,
об’єктивне, прозоре та незалежне
оцінювання результатів навчальної та
дослідницької діяльності

ПАРТНЕРСТВО

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПРОЗОРІСТЬ ТА
ІНФОРМАЦІЙНА
ВІДКРИТІСТЬ

•зорієнтованість на співпрацю та
партнерську взаємодію

•сумлінне виконання взятих на
себе зобов’язань

•надання будь-якої інформації,
що стосується освітньої, науководослідницької, господарської та
фінансової діяльності Коледжу,
учасникам освітнього процесу,
крім тієї, доступ до якої обмежено
законодавством

•дотримання у своїй діяльності учасниками освітнього процесу норм чинних нормативно-правових
актів України, в тому числі нормативно-правових актів, чинних в Коледжі, а також стимулювання до
цього інших

ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ
АКАДЕМІЧНИЙ
ПЛАГІАТ

САМОПЛАГІАТ

ФАЛЬСИФІКАЦІЯ

ХАБАРНИЦТВО

•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

•оприлюднення (частково або повністю) власних
раніше опублікованих наукових результатів як нових
наукових результатів

•свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що
стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень

СПИСУВАННЯ

ФАБРИКАЦІЯ

АКАДЕМІЧНЕ
ШАХРАЙСТВО

•виконання письмових робіт із залученням
зовнішніх джерел інформації, крім
дозволених для використання, зокрема під час
оцінювання результатів навчання

•вигадування даних чи фактів, що
використовуються в освітньому процесі або
наукових дослідженнях

•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

•надання учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких
інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в
освітньому процесі

ВИДИ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ
ВИКЛАДАЧЕМ

ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ
КЕРІВНИКОМ
ДИПЛОМНОЇ
РОБОТИ
ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ
ГОЛОВОЮ Ц/К
(ЗАВКАФЕДРОЮ)/
ЗАВІДУВАЧЕМ
ВІДДІЛЕННЯ

•зниження результатів оцінювання за
результатами контрольного заходу
•повторне проходження оцінювання контрольних
робіт, іспитів, заліків тощо;
•призначення
додаткових контрольних
заходів (додаткові індивідуальні завдання,
додаткові контрольні роботи, тести тощо).

•зниження результатів оцінювання дипломної
роботи;
•повторне виконання окремого розділу (розділів)
дипломної роботи

•повторне проходження відповідного освітнього
компонента освітньої програми;
•повторне виконання дипломної роботи;
•проведення додаткової перевірки інших робіт,
автором яких є порушник

ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ
КОМІСІЄЮ З
ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА
АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ

•виключення з рейтингу претендентів на
отримання академічної стипендії або
нарахування штрафних балів у такому
рейтингу, позбавлення академічної стипендії;
•повідомлення суб’єкта, який здійснює
фінансування навчання, потенційних
роботодавців, батьків здобувача освіти про
вчинене порушення;
•обмеження участі порушника в наукових
дослідженнях, виключення участі порушника
•рекомендувати до розгляду начальником
коледжу призначення для здобувачів освіти,
що порушили академічну доброчесність,
такий вид академічної відповідальності як
відрахування із Коледжу

ВИДИ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 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 (науково-педагогічних) працівників, з акредитації освітньопрофесійних програм, з інституційного аудиту закладів освіти, 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 (науково-педагогічних) працівників;
 прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність займаній посаді
педагогічного (науково-педагогічного) працівника;
 недопущення до участі у конкурсі на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти
строком на п’ять років.

