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 Кодекс академічної доброчесності відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий Коледж Інженерії та Управління Національного 

авіаційного університету» розроблений з урахуванням досвіду і практик 

кращих навчальних закладів світу. Текст Кодексу ухвалений Педагогічною 

радою КІтУ НАУ. 

 

 1. Загальні положення 

 1.1 Кодекс академічної доброчесності відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий Коледж Інженерії та Управління Національного 

авіаційного університету» (далі Кодекс) закріплює моральні принципи, норми 

та правила етичної поведінки, професійного спілкування осіб, які працюють та 

навчаються у Фаховому коледжі інженерії та управління. 

 1.2 Кодекс розроблено на основі Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про авторське право і суміжні 

права» та «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

 1.3 Педагогічні, науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти та інші 

співробітники відокремленого структурного підрозділу «Фаховий Коледж 

Інженерії та Управління Національного авіаційного університету» (далі КІтУ 

НАУ) зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, правил 

поведінки, визначених Кодексом академічної доброчесності, сприяти 

підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, поважати гідність 

та честь осіб, які працюють та навчаються у відокремленому структурному 

підрозділі «Фаховий Коледж Інженерії та Управління Національного 

авіаційного університету». Норми цього кодексу поширюються на всю 

академічну спільноту коледжу і є для неї обов’язковими до виконання 

  

2. Дотримання норм академічної доброчесності студентами та 

педагогічними працівниками  

2.1 Формами академічної не доброчесності є: 

- дослівне запозичення текстових фрагментів без оформлення їх як цитат з 

посиланням на джерело (в окремих випадках некоректним вважають навіть 

використання одного слова без посилання на джерело, якщо це слово 

використовують в унікальному значенні, наданому цим джерелом); 

- використання інформації (факти, ідеї, формули, числові значення тощо) з 

джерела без посилання на це джерело; 

- перефразування тексту джерела у формі, що є близькою до оригінального 

тексту, або наведення узагальнення ідей, інтерпретацій чи висновків з певного 

джерела без посилання на це джерело; 
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- подання як власних робіт (дисертацій, монографій, навчальних посібників, 

статей, тез, звітів, контрольних, розрахункових, курсових, дипломних та 

магістерських робіт, есеїв, рефератів тощо), виконаних на замовлення іншими 

особами, у тому числі робіт, стосовно яких справжні автори надали згоду на 

таке використання; 

- помилки цитування. 

2.2 Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками 

передбачає: 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;- дотримання норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; 

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, 

творчу) діяльність; 

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

- об'єктивне оцінювання результатів навчання. 

2.3 Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб 

і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

 3. Академічна відповідальність учасників освітнього процесу 

 3.1. Основні види академічної відповідальності встановлені Законом 

України «Про освіту». Відповідно до частини 5 статті 42, до основних видів 

академічної відповідальності педагогічних працівників належать: 

- відмова в присудженні або позбавлення присудженого педагогічного 

звання, кваліфікаційної категорії; 

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади. 

3.2. Згідно із частиною 6 статті 42 до основних видів академічної 

відповідальності здобувачів освіти належать: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2145-19#n635
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2145-19#n640
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- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми; 

- відрахування із закладу освіти; 

- позбавлення академічної стипендії; 

- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання. 

3.3. Згідно із частиною 7 статті 42 види академічної відповідальності (у 

тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за 

конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними 

законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути 

затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу 

освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти 

в частині їх відповідальності. 

Зокрема, можуть використовуватися: 

- призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо); 

- повідомлення батькам чи іншим особам (фізичним або юридичним), які 

здійснюють оплату за навчання; 

- внесення до реєстру порушників академічної доброчесності. 

 4. Комісія з питань етики та академічної доброчесності 

 4.1. З метою моніторингу дотримання членами колежанської спільноти  

моральних та правових норм цього Кодексу в відокремленому структурному 

підрозділі «Фаховий Коледж Інженерії та Управління Національного 

авіаційного університету» створюється Комісія з питань етики та академічної 

доброчесності (далі Комісія). 

 4.2 Комісія у своїй роботі керується законами «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про авторське право і суміжні 

права» та «Про наукову і науково-технічну діяльність».  

 4.3 Склад Комісії затверджується наказом директора відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий Коледж Інженерії та Управління 

Національного авіаційного університету» за поданням Педагогічної ради 

коледжу. Строк повноважень Комісії становить 3 роки. 

 4.4 Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо 

порушення Кодексу академічної доброчесності та надавати пропозиції 

адміністрації коледжу щодо накладання відповідних санкцій. 

 

 5. Заключні положення 

 5.1 Кодекс академічної доброчесності ухвалюється Педагогічною радою 

відокремленого структурного підрозділу «Фаховий Коледж Інженерії та 

Управління Національного авіаційного університету». 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2145-19#n646
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 5.2 Здобувачі вищої освіти мають бути ознайомлені з Кодексом 

академічної доброчесності впродовж місяця з дня зарахування до коледжу, а 

педагогічні працівники – при прийомі на роботу одночасно з ознайомленням з 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

 5.3 Всі працівники та особи, що навчаються, повинні знати і 

дотримуватися принципів і норм Кодексу академічної доброчесності. Незнання 

цих норм не може слугувати виправданням щодо його порушення. 

 5.4 Невиконання норм Кодексу академічної доброчесності є предметом 

розгляду Комісії з питань етики та академічної доброчесності.  

 


