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КОДЕКС ЧЕСТІ 

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка 

Житомирської обласної ради 

1. Загальні положення 

1. Призначення та галузь використання 

1.1. Кодекс честі (далі – Кодекс) – це основний нормативний документ, у 

якому визначаються принципи та морально-етичні правила поведінки студентів 

та викладачів Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені 

І.Я.Франка Житомирської області (далі – Коледж), відповідальність за 

порушення норм та положень Кодексу. 

1.2. Цей документ є обов’язковим для використання студентами у період 

навчання в Коледжі та викладачами. 



1.3. Зміст Кодексу не суперечить державним та галузевим стандартам щодо 

фахової передвищої освіти в Україні. Його розробка здійснювалася з 

урахуванням вимог документів системи управління якістю діяльності Коледжу. 

1.4. Кодекс створено на засадах вітчизняних освітянських традицій, 

сучасного українського та міжнародного досвіду запобігання академічній 

недоброчесності, пропозицій трудового колективу Коледжу, органу 

студентського 

самоврядування та первинних  профспілкових організацій Коледжу.  

1.5. Викладені в Кодексі принципи і рекомендації, розроблені відповідно 

до:  

Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та 

доповненнями); 

Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-19 (зі змінами та 

доповненнями); 

Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 р. № 2745-

VIІI (зі змінами та доповненнями); 

Статуту Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені 

І.Я.Франка Житомирської області, 2020 р.; 

Стратегії розвитку Коростишівського педагогічного фахового коледжу 

імені І.Я.Франка Житомирської області на 2020-2030 рр., 2020 р.; 

Концепції діяльності Коростишівського педагогічного фахового коледжу 

імені І.Я.Франка Житомирської області, 2020 р.; 

Положення про академічну доброчесність у Коростишівському 

педагогічному фаховому коледжі імені І.Я.Франка Житомирської області, 2019 

р. 

1.6. Коледж прагне створити середовище, що сприяє навчанню, 

дослідницькій роботі, упровадженню інновацій, інтелектуальному розвитку 

студентів і працівників, підтримці особливої академічної культури 

взаємовідносин.  

Кожен член коледжанської громади, дотримуючись норм цього Кодексу, 

робить свій внесок у розвиток всього Коледжу, зміцнення його іміджу і ділової 

репутації. 

1.7. Кодекс є переліком настанов та цінностей, дотримання яких 

представниками Коледжу є необхідним як на території закладу, так і поза ним. 

1.8. Загальними принципами поведінки члена громади Коледжу є : 

1.8.1. Принцип академічної доброчесності. У своїй навчальній та 

викладацькій діяльності, у наукових дослідженнях, практичній роботі тощо 

представники громади Коледжу зобов’язані діяти порядно, доброчесно. 

 Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень.  

1.8.2. Принцип особистого прикладу. Утвердження академічної 

доброчесності, гуманістичних цінностей, ідеалу в міжособистісних відносинах 

можливе тільки за умови власного прикладу. Особистий приклад – найкращий 

метод виховання та вдосконалення системи суспільних відносин. Викладачі та 



студенти, які виявляють прагнення до академічної доброчесності, не лише 

стають зразками для наслідування, але й підвищують стандарти освітньої та 

наукової діяльності в цілому. 

1.8.3. Принцип відповідальності. Студенти та працівники Коледжу 

зобов’язані брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності та 

повинні виконувати взяті на себе обіцянки та зобов’язання. Бути відповідальним 

– це протистояти ганебним вчинкам, негативному впливу інших осіб і слугувати 

прикладом для інших. 

1.8.4. Принцип справедливості. У взаємовідносинах між членами 

колективу Коледжу важливим є неупереджене ставлення один до одного, 

правильне й об’єктивне оцінювання результатів навчальної, дослідницької чи 

трудової діяльності. 

1.8.5. Принцип сміливості. Досвід активних кроків щодо імплементації 

цінностей та ідей академічної доброчесності засвідчує, що переведення їх зі слів 

у дії вимагає самовіддачі, рішучості та сміливості, готовності вистояти супроти 

тиску тих, хто не радо зустрічає ці прогресивні зміни в системі освіти. Сміливість 

– це не відсутність страху, а здатність діяти згідно своїх переконань, незважаючи 

на страх. 

1.8.6. Принцип академічної свободи. Член громади Коледжу вільний у 

виборі об`єктів та методів досліджень, може висловлювати і поширювати будь-

які ідеї та погляди, критикувати ідеї, погляди, діяльність інших. Обмеженням 

академічної свободи є чинне законодавство і професійна етика. Дискримінація 

та зведення рахунків у зв`язку з критичними висловлюваннями неприпустимі. 

1.8.7. Принцип взаємоповаги. Повага в Коледжі має бути взаємна і 

вимагає виявлення її як до себе, так і до інших, незалежно від віку, статі, статусу. 

Варто поважати й цінувати різноманітні, а іноді й протилежні, думки та ідеї. 

Особа, яка навчається, розглядається як незалежна особистість і партнер, а не 

тільки як об`єкт педагогічної діяльності. 

1.8.8. Принцип прозорості. Із метою уникнення зловживань посадовим 

становищем виборними чи призначеними представниками громади Коледжу 

необхідно, щоб усі процедури, що стосуються освітньої, науково-дослідницької, 

господарської та фінансової діяльності, були прозорими і нескладними, а на 

вимогу членів колективу Коледжу їм надавалася будь-яка інформація щодо 

діяльності закладу, крім тієї, доступ до якої обмежено законодавством. 

1.8.9. Принцип взаємної довіри. Клімат довіри заохочує вільний обмін 

ідеями та інформацією в Коледжі, сприяє співпраці,  вільному продукуванню 

нових ідей, без остраху, що результати діяльності можуть украсти, кар’єру 

спаплюжити, а репутацію підірвати. 

1.8.10. Принцип партнерства та взаємодопомоги. Із метою 

підвищення якості освітніх результатів представники Коледжу орієнтуються на 

суб’єкт-суб’єктну або партнерську взаємодію. 

1.8.11. Принцип компетентності й професіоналізму. Студенти та 

педагогічні працівники Коледжу зобов’язані підтримувати найвищий рівень 

компетентності у своїй роботі та навчанні. Імперативом є постійне підвищення 

ними власного освітнього і наукового рівня як форми здійснення принципу «від 

освіти на все життя – до освіти протягом усього життя». 



1.8.12. Принцип безпеки та добробуту. Студенти та викладачі 

Коледжу повинні піклуватися про безпеку та добробут членів колективу, 

забезпечувати сприятливі умови для роботи студентів і викладачів з особливими 

потребами. Будь-яка діяльність студентів та педагогічних працівників не 

повинна завдавати шкоди здоров’ю, життю та майну.  

Офіційне висвітлення діяльності Коледжу та напрямів його розвитку може 

здійснювати директор або особа за його дорученням. 

1.8.13. Принцип законності та верховенства права. У своїй 

діяльності викладачі та студенти суворо дотримуються приписів законів, а також 

стимулюють інших поважати закон та неупереджено застосувати його вимоги. 

1.9. Дотримання вищезазначених принципів має бути справою честі всіх 

без винятку членів коледжанської родини. 

Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою 

відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, 

формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої 

організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного 

потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язуються виконувати норми 

цього Кодексу. 

Кодекс спрямований на дотримання високих професійних стандартів у 

всіх сферах діяльності Коледжу, зокрема освітній, науковій, виховній, 

управлінській, а також на підтримку сприятливого морально-психологічного 

клімату в колективі.  

1.9. Спільнота студентів, викладачів Коледжу, усвідомлюючи свою 

відповідальність за забезпечення соціально-психологічного клімату в процесі 

освітньої діяльності в колективі, приймає цей Кодекс і зобов’язується неухильно 

його дотримуватися.   

1.10. Ключовими поняттями Кодексу є: 

- академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень (Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII); 

- академічний кодекс честі – документ, що містить сукупність норм і 

правил поведінки членів академічної спільноти, що окреслює базові позиції 

етично прийнятної поведінки; 

- захист інформації – сукупність правових, адміністративних, 

організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, 

цілісність інформації та належний порядок доступу до неї (Закон України «Про 

інформацію» від 02.10.1992 №2657 – XII); 

-  викладацька діяльність – діяльність, яка спрямована на формування 

знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих 

здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів освіти 

(лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо), та яка провадиться 

педагогічним (науково-педагогічним) працівником, самозайнятою особою (крім 

осіб, яким така форма викладацької діяльності заборонена законом) або іншою 



фізичною особою на основі відповідного трудового або цивільно-правового 

договору (Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII); 

- освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, 

спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у 

формальній та/або неформальній освіті (Закон України «Про освіту» від 

05.09.2017 №2145-VIII); 

- дослідницька діяльність у сфері фахової передвищої освіти – діяльність 

закладу фахової передвищої освіти, спрямована на проведення наукових 

досліджень з метою отримання і використання нових знань та здійснення 

технічних і науково-технічних розробок (Закон України «Про фахову передвищу 

освіту» від 06.06.2019 р. № 2745-VIІI (зі змінами та доповненнями); 

- інноваційна діяльність у сфері фахової передвищої освіти – діяльність 

закладу фахової передвищої освіти, спрямована на створення або вдосконалення 

конкурентоздатних технологій, у тому числі інформаційних, продукції або 

послуг; трансформація наукових досліджень і розробок у практичну діяльність, 

новий підхід до надання освітніх послуг, їх адаптація до потреб ринку праці та 

суспільства; застосування рішень організаційно-технічного, виробничого, 

адміністративного або іншого характеру, що істотно поліпшують якість 

виробництва та/або соціальної сфери (Закон України «Про фахову передвищу 

освіту» від 06.06.2019 р. № 2745-VIІI (зі змінами та доповненнями); 

- якість фахової передвищої освіти – відповідність умов освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової 

передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), 

а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка забезпечується 

шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості 

освіти (Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 р. № 2745-

VIІI (зі змінами та доповненнями); 

- комісія честі – орган, що контролює дотримання Кодексу, ухвалює 

рішення щодо порушників і складається з представників різних категорій 

учасників освітнього процесу; 

- неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи 

негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без 

законних на те підстав (Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 

р. №1700 – VII); 

- плагіат – оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого 

твору під іменем особи, яка не є автором цього твору (ст. 50 Закон України «Про 

авторське право та суміжні права»); 

- потенційний конфлікт інтересів – наявність в особи приватного 

інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі 

повноваження, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість 

прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 

зазначених повноважень (Закон України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 р. № 1700 – VII); 

- етичні норми – сукупність певних вимог, норм та заборон, що 

регулюють людську діяльність і поведінку. 



2. Норми етичної поведінки педагогічних працівників і студентів 

 

2.1. Необхідним для педагогічних працівників і студентів Коледжу є: 

2.1.1. Дотримання вимог законодавства України та внутрішніх 
нормативних документів Коледжу, не чинити правопорушень і не сприяти 
їхньому скоєнню іншими особами; 

2.1.2. Дотримання моральних норм та правил етичної поведінки; 

2.1.3. Дотримання культури зовнішнього вигляду співробітників та 
учасників освітнього процесу; 

2.1.4. Дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні 
переговорів, у тому числі телефонних; 

2.2. Неприйнятним для всіх членів коледжанської спільноти є: 

- навмисне перешкоджання навчальній та трудовій діяльності членів 
спільноти; 

- участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; 

- підробка та використання офіційних документів; 

- перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями; 

- ведення в Коледжі політичної, релігійної та іншої пропаганди; 

- використання мобільних телефонів під час навчальних занять (не як 

засобу навчання), нарад або офіційних заходів; 

- уживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, паління в закладі, 
поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння; 

- пронесення до закладу зброї, використання газових балончиків,  
інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю так життю людини; 

2.3.1.Дотримання принципів та правил академічної чесності. 

2.3.2. Відповідальне ставлення до своїх обов’язків, вчасне та сумлінне 
виконання необхідних навчально-виховних, дослідницьких та робочих завдань. 

2.3.3.Сприяння своєю діяльністю береженню та примноженню славних 
традицій Коледжу. 

2.3.4. Вивчення та шанування минулого Коледжу, творчих здобутки його 
визначних вчених, педагогів, випускників, які вписали яскраві сторінки в літопис 

вітчизняної та світової освіти, науки і техніки; 

2.3.5. Сприяння розвитку позитивної репутації Коледжу; 

2.3.6. Сприяння попередженню й викоріненню різних видів порушень під 
час навчально-виховної, науково-інноваційної та інших видів діяльності; 

2.3.7. Повага до честі, гідності та особистої недоторканності особи, 
незважаючи на її стать, вік, матеріальний стан, соціальне становище, расову 
приналежність, релігійні та політичні переконання; 

2.3.8. Сприяння становленню та розвитку партнерських відносин між 
викладачами і студентами Коледжу; 

2.3.9. Ведення здорового та активного способу життя, дотримуватися 

правил особистої гігієни, бути охайним; 

2.3.10. Підтримування атмосфери довіри, відповідальності та 
взаємодопомоги в коледжанському співтоваристві; 

2.3.11. Допомого співробітникам та студентам Коледжу, що опинилися у 
складних життєвих обставинах; 



2.3.12. Підтримування чистоти і порядку на території Коледжу, дбайливе 
ставлення до майна та ресурсів, зокрема і в гуртожитку; 

2.3.13. Підвищувати престиж Коледжу власними досягненнями в навчанні, 
науці, творчій діяльності, спорті, художній самодіяльності тощо; 

2.3.14. Запобігання виникненню у своїй діяльності конфлікту інтересів, під 
яким слід розуміти суперечність між особистими інтересами члена 
коледжанської спільноти та його службовими або навчально-виховними 

обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або 
неупередженість прийняття рішень; 

2.3.15 Піклування про чистоту власного мовлення та мовлення колег; 

2.4. Неприйнятним для педагогічних працівників і студентів Коледжу є: 

2.4.1. Порушення норм моралі, зокрема негідне поводження у громадських 
місцях та вживання ненормативної лексики; 

2.4.2. Поширення неправдивої та компрометуючої інформації про інших 
викладачів, співробітників і студентів; 

2.4.3. Надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду 

матеріального чи нематеріального характеру залежно від розміру, обсягу є 

підставою для притягнення педагогічного працівника до відповідальності; 

2.4.4. Навмисне нанесення шкоди роботі інших викладачів, співробітників 
або студентів; 

2.4.5. Агресія проти інших, сексуальні домагання; 

2.4.6. Участь в азартних іграх; 

2.4.7. Участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; 
підробка та використання підроблених документів, що мають відношення до 
навчання чи посадового становища в Коледжі; 

2.4.8. Видавання результатів чужої праці за власні під час здійснення 
навчально-виховної, наукової та трудової діяльності. 

2.4.9. Використання службових і родинних зв’язків із метою отримання 
нечесної переваги в навчально-виховній та трудовій діяльності; 

2.4.10. Завдавання шкоди матеріальним цінностям викладачів та 

здобувачів освіти, а також матеріально-технічній базі Коледжу; 

2.4.11. Використання без дозволу адміністрації символіки Коледжу в 
різноманітних заходах, не пов’язаних із діяльністю закладу; 

2.4.12. Недотримання правил співжиття на території Коледжу, що заважає 
іншим особам; 

2.4.13. Перевищення повноважень під час навчально-виховної, трудової 
діяльності; 

2.4.14. Учинення дій, що перешкоджають здійсненню освітнього чи 

науково-дослідницького процесу; 

2.5. Представники академічної спільноти Коледжу повинні: 
2.5.1. Сумлінно та самостійно (крім випадків, які санкціоновано 

передбачають групову роботу) виконувати навчальні завдання; 

2.5.2. Поважати навчальні здобутки інших; 

2.5.3. Посилатися на джерела, з яких береться інформація, незалежно від 
того, в якому вигляді вона опублікована – в електронному чи паперовому; 

2.5.4. У разі виникнення труднощів під час виконання навчальних чи 
дослідницьких завдань звертатися за санкціонованою допомогою до викладачів; 



2.5.5. Використовувати у навчальній діяльності лише надійні та достовірні 

джерела інформації. 

2.6. Неприйнятними в навчально-виховній та науково-дослідницькій 
діяльності для співробітників та студентів  Коледжу є: 

2.6.1. 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; 

2.6.2.Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних 

раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

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

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

2.6.4.Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, 

що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

2.6.5.Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання; 

2.6.6.Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 

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

формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація та списування; 

2.6.7.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; 

2.6.8.Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти. 

2.6.9.Надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання 

результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених 

умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання. 

2.6.10. Уплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, 

примушування тощо) на педагогічного працівника з метою здійснення ним 

необ’єктивного оцінювання результатів навчання. 

2.6.11. Пропонування чи отримання неправомірної винагороди при 

оцінюванні результатів успішності, виконання навчальних чи дослідницьких 

завдань. 

2.6.12. Використання родинних або службових зв’язків для отримання 

позитивної або вищої оцінки при складанні будь-якого виду підсумкового 

контролю або переваг у роботі. 

2.6.13. Унесення до списку авторів статей, монографій, підручників 

тощо осіб, які не брали участі в отриманні наукових результатів. 

2.6.14. Інші види академічної недоброчесності.  

2.7. Несанкціонована співпраця, а саме: 

- надання допомоги для здійснення акту академічної нечесності – навмисна 
чи усвідомлена допомога або спроба допомоги іншому вчинити акт академічної 
нечесності; 



- придбання в інших осіб чи організацій з наступним поданням як власних 
результатів навчальної та наукової діяльності (звітів, рефератів, контрольних 

робіт, навчальних посібників, тощо); 

- використання родинних або службових зв’язків для отримання 

позитивної чи вищої оцінки при складанні будь-якого виду підсумкового 

контролю або переваг у роботі; 

- унесення до списку авторів статей, монографій, підручників тощо осіб, 

які не брали участі в отриманні наукових результатів. 

2.8. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності. 

2.8.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення 

академічної доброчесності визначають спеціальні закони та цей Кодекс. 

2.8.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники 
закладу освіти можуть бути притягнуті до такої академічної 
відповідальності: 

- при необ’єктивному оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти 
педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання 
знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні 
кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання; 

- спотворене представлення в методичних розробках, публікаціях чужих 

ідей, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, 
неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови 
в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, 
кваліфікаційної категорії. 

2.8.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнуті до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо); 

- при моніторингу якості знань не зараховуються результати, при участі в 

І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів – робота учасника 
анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування студент не 
допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах. 

2.9. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів 
порушення академічної доброчесності. 

2.9.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із цим Кодексом після 

ознайомлення із Правилами внутрішнього трудового розпорядку 
закладу освіти. 

2.9.2. Кодекс доводиться до батьківської громадськості при оприлюднені 

на сайті закладу. 

2.9.3. Методист Коледжу, що відповідає за організацію методичної 
роботи в закладі освіти: 

- забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших індивідуальних 

та колективних форм навчання з педагогічними працівниками створення, 
оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій на конкурси 
різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності; 

- забезпечує рецензування робіт на конкурси, на присвоєння педагогічного 
звання та рекомендує викладачам сервіси безкоштовної перевірки робіт на 
антиплагіат. 



2.9.4. Педагогічні працівники у процесі своєї освітньої діяльності 
дотримуються етики та академічної доброчесності, умов цього Кодексу, 
проводять роз’яснювальну роботу зі студентами щодо етичної поведінки та 
неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення 
правил оформлення, цитування, посилання на джерела інформації, списування). 

 

3. Комісія з питань етики та академічної чесності 

 

3.1. Комісія з питань етики та академічної доброчесності (далі – Комісія) є 

постійно діючим дорадчим органом Коледжу, що діє з метою формування та 

розвитку культури академічної доброчесності у спільноті закладу освіти. 

3.2. Основними завданнями Комісії є: 

3.2.1. Популяризація в Коледжі принципів академічної 

доброчесності та норм Кодексу, зокрема щодо академічної доброчесності, 

шляхом організації освітніх заходів, інформування на веб-ресурсах, у соціальних 

мережах тощо; 

3.2.2. Розробка регламентуючих та рекомендаційних матеріалів щодо 

заходів, спрямованих на розвиток культури академічної доброчесності, 

зменшення кількості проявів неетичної поведінки та проявів академічної 

недоброчесності;  

3.3. Із метою моніторингу дотримання членами коледжанської громади 
моральних та правових норм цього Кодексу створена Комісія з питань етики та 
академічної чесності. Комісія наділяється правом одержувати і 
розглядати заяви щодо порушення Кодексу та надавати пропозиції 
адміністрації Коледжу щодо накладання відповідних санкцій. 

3.4. До складу Комісії входять представники студентської ради, 
самоврядування та трудового колективу Коледжу. Склад комісії 
затверджується рішенням педагогічної ради.  

Термін повноважень Комісії – 1рік.  

Комісія звітує про свою роботу раз на рік. 

3.5. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Законом 
України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Статутом коледжу, 

іншими чинними нормативно-правовими актами, цим Кодексом. 

3.6. Склад Комісії затверджується педагогічною радою Коледжу. Члени 

Комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

3.5. Член спільноти, який став свідком або має серйозну причину вважати, 
що стався факт порушення цього Кодексу, повинен повідомити про це 
Комісії. Неприйнятно подавати (підтримувати подання) безпідставних скарг 
або скарг без підпису. 

3.7. Якщо студент чи педагогічний працівник має сумніви або непевність, 

що його дії або бездіяльність можуть порушити Кодекс, він може звернутися за 

консультацією до Комісії. 

 
4. Заключні положення 

 

4.1. Члени коледжанської громади зобов’язані знати норми цього Кодексу. 



 Незнання або нерозуміння норм цього документа саме по собі не є 

виправданням неетичної поведінки. 

4.2. Зараховані на перший курс студенти Коледжу засвідчують свою згоду 

з Кодексом підписом в обов’язковому порядку. 

4.3. Порушення норм цього Кодексу може передбачати накладання санкцій 

за поданням Комісії з питань етики та академічної чесності в тому числі. 

4.4. Кодекс затверджується педагогічною радою коледжу. 

4.5. Уведення цього документа в дію здійснюється з моменту його 

затвердження. У разі виникнення необхідності документ підлягає перегляду. 

Пропозиції щодо внесення змін у зміст документа можуть уносити 

педагогічні працівники, студентська рада. 

Перегляд змісту документа з врахуванням запропонованих змін 

здійснюється з погодженням із профспілковими організаціями педагогічних 

працівників та студентів, педагогічною та студентською радою Коледжу. 

 Первинний документ й актуалізовані його варіанти затверджує директор 

Коледжу. 
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4.6.6. Про запобігання корупції [Електронний ресурс] Закон України від 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18, вільний. 

4.6.7. Про авторське право та суміжні права[Електронний ресурс] Закон 

України від 23.12.1993 №3792-XII – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12, вільний. 

4.6.8. Stanford University Code of Conduct [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 

https://adminguide.stanford.edu/chapter-1/subchapter-1/policy-1-t-1, вільний. 

4.6.9. Western Governors University [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.desu.edu/academics/dsu-online, вільний. 

4.6.10. Code of Conduct Guidelines Princeton University [Електронний 

ресурс] – 

Режим доступу: https://campusrec.princeton.edu/youth-programs/summer-

camps/code conduct, вільний. 
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4.6.11. Кодекс честі Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https//kpi.ua, вільний. 

4.6.12. Кодекс честі Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.kname.edu.ua, вільний. 

4.6.13. Кодекс честі студента та викладача Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини [Електронний ресурс] – Режим 
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