












❑ партнерстваівзаємодопомоги; 
❑ повагитавзаємноїдовіри 
❑ відкритостііпрозорості; 
❑ відповідальностізапорушенняакадемічноїдоброчесності. 
2.3.  Ліцей № 93 здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій,
релігійнихоб’єднаньтарухівубудь-якійформіорганізації. 
2.4.Дотриманняакадемічноїдоброчесностіпедагогічнимипрацівникамипередбачає: 
❑ дотриманнянормКонституціїУкраїни; 
❑ дотриманнянормчинногозаконодавстваУкраїнивсферіосвіти; 
❑ дотриманнязагальноприйнятихетичнихнорм; 
❑ дотриманнянормзаконодавстваУкраїнипроавторськеправо; 
❑ повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють,
незалежно від віку,статі,стануздоров’я,громадянства,національності,ставленнядо
релігії,кольорушкіри,місцяпроживання,мовиспілкування,походження,соціального
імайновогостану,наявностісудимості,атакожіншихобставин; 
❑ об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь здобувачів повної загальної
середньоїосвіти; 
❑ якісне,вчаснетарезультативневиконаннясвоїхфункціональнихобов’язків; 
❑ впровадженняусвоюдіяльністьінноваційнихметодівнавчання; 
❑ підвищеннясвоєїкваліфікаціївідповіднодовимогзаконодавства; 
❑ дотриманняправилпосиланнянаджерелаінформаціїуразівикористаннявідомостей,
написанняметодичнихматеріалів,науковихробіттощо; 
❑ нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та
іншого виду інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та
зверненнягромадян; 
❑ наданнядостовірноїінформації; 
❑ контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами повної загальної
середньоїосвіти; 
❑ униканняприватногоінтересутаконфліктуінтересів; 
❑ несеннявідповідальностізапорушенняакадемічноїдоброчесності; 
❑ негайнеповідомленняадміністрації ліцеюуразіотриманнядлявиконаннярішеньчи
доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу захищенимзаконом
правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або
суспільнимінтересам. 
2.5. Дотримання академічної доброчесності здобувачами повної загальної середньої освіти
передбачає: 
❑ дотриманнянормКонституціїУкраїни; 
❑ дотриманнянормчинногозаконодавстваУкраїнивсферіосвіти; 
❑ дотриманнязагальноприйнятихетичнихнорм; 
❑ дотриманнянормзаконодавстваУкраїнипроавторськеправо; 
❑ повагудопедагогічнихпрацівників; 
❑ самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового
контролюрезультатівнавчання; 
❑ подання наоцінюваннялишесамостійновиконаноїроботи,щонеєзапозиченоюабо
переробленоюзіншої,виконаноїтретімиособами; 
❑ повагучестіігідностііншихосіб,навіть,якщоїхпоглядивідрізняютьсявідваших; 
❑ присутність на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними
причинами; 
❑ використання у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірених та
достовірнихджерелінформаціїтаграмотнепосиланнянаних; 
❑ не фальсифікацію або не фабрикування інформації, наукових результатів з їх
наступнимвикористаннямуроботі(пошуково-дослідницькій); 

❑ несеннявідповідальностізапорушенняакадемічноїдоброчесності; 
❑ негайнеповідомленняадміністрації ліцеюуразіотриманнядлявиконаннярішеньчи
доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу захищенимзаконом
правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або
суспільнимінтересам. 
ІІІ.ОрганізаціяроботиКомісіїзпитаньакадемічноїдоброчесності 
3.1. З метою виконання норм цього Положення в ліцеї створюється Комісія з питань
академічноїдоброчесності(далі-Комісія). 
3.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього
Положення та надавати пропозиції адміністрації  ліцею щодо накладання відповідних
санкцій.
3.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері
освіти,нормативно-правовимиактамиМіністерстваосвітиінаукиУкраїни,Статутомліцею,
Правилами внутрішнього розпорядку ліцею, іншими нормативними (локальними) актами
ліцеютацимПоложенням. 
3.4. Склад Комісії затверджується наказом директора ліцею за поданням рішення
педагогічної ради ліцею. СтрокповноваженьКомісіїстановить3роки.ДоскладуКомісіїза
посадами входять: заступники директора з навчально-виховної роботи, голова профспілки,
керівники ініціативних груп, представники батьківської громадськості та учнівського
самоврядування. 
3.5. Будь-який працівник ліцею, здобувач повної загальної середньої освіти ліцею може
звернутисядоКомісіїіззаявоюпропорушеннянормцьогоПоложення,внесенняпропозицій
абодоповнень. 
3.6. Комісія зі свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде
засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності голови його обов’язки
виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної
підготовкиматеріалівдорозглядуїхназасіданнітощоздійснюєсекретар. 
3.7. Організаційною формою роботи Комісіїєзасідання.Засіданняможутьбутичергові,що
проводяться у строки, визначені планом роботи, та позачергові, що скликаються при
необхідностівирішенняоперативнихтанагальнихпитань. 
Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за
ньогопроголосувалобільшеполовиниприсутніхназасіданніКомісії. 
3.8.ЗасіданняКомісіїоформлюєтьсяпротоколом,якийпідписуєголоватасекретар. 
3.9. Комісія не менше одного разунарікзвітуєпросвоюроботупередпедагогічноюрадою
ліцею. 
3.10.Будь-якийучасникосвітньогопроцесу,якомусталивідоміфактипорушеннянормцього
Положення чи підготовки проможливістьтакогопорушення,повинензвернутисядоголови
абосекретаряКомісіїзписьмовоюзаявоюнаім’яїїголови.Узаявіобов’язковозазначаються
особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, клас,
особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не
розглядаються. 
3.11. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається
питаннящодопорушенняКодексуакадемічноїдоброчесності. 
3.14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді
висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки
носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання
відповіднихзаходівморального,дисциплінарногочиадміністративногохарактеру. 
3.15. ПовноваженняКомісії: 
❑ одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього
Положеннятаготувативідповіднівисновки; 
❑ залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати
технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм
академічноїдоброчесностізаподаноюзаявою; 

❑ проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної
доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та здобувачів вищої
освіти; 
❑ ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності,
якостіосвіти; 
❑ готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів
академічноїдоброчесностівосвітнютавиховнудіяльністьліцею; 
❑ надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного
дотриманнянормцьогоПоложення; 
❑ інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та
нормативних(локальних)актівліцею№93. 
ІV.Відповідальністьзапорушенняакадемічноїдоброчесності 
4.1. За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до
відповідальностізгідновимогчинногозаконодавстваУкраїни. 
4.2.Формамипроявівакадемічноїнедоброчесностіє: 
❑ академічнийплагіат; 
❑ академічнешахрайство; 
❑ приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без
узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку
авторів; 
❑ наукової чи навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні
продукту; 
❑ академічнийобман. 
4.3. Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих)
результатів,отриманихіншимиособами,якрезультатіввласногодослідження(творчості),та/
або відтворення опублікованих текстів(оприлюдненихтворівмистецтва)іншихавторівбез
зазначення авторства, без належного оформлення посилань. Використання запозичених
текстівуписьмовихроботахдопускаєтьсязаумови,прозазначеннявсіхджерелзапозичень.
Перевірці на академічний плагіат підлягають: навчальні (доповіді, реферати тощо),
науково-методичні праці (підручники, навчальні посібники, конспекти уроків та виховних
заходів, що готуються до друку, рукописи статей, тези доповідей, які надсилаються до
редакційфаховихвидань). 
Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють заступники директора з
навчально-виховноїроботи. 
Формиакадемічногоплагіату: 
❑ використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), утомучисліз
мережіІнтернет,безналежнихпосилань; 
❑ цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без
належногодотриманняправилцитування; 
❑ спотворенепредставленнячужихідей,їхсинтезабокомпіляціязпершоджерел; 
❑ представлення в якості власного твору (есе, дослідницькоїроботи,творчогопроекту,
тез,статтітощо)матеріалу,щобувотриманийзІнтернетуабовідтретіхосібвобмін
нафінансовувинагороду/послугучисоціальнізв’язки. 
4.4. Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників освітнього процесу змістом
якихє: 
❑ посиланнянаджерела,якіневикористовувалисявроботі; 
❑ використання під час контрольних робіт заборонених допоміжних матеріалів або
технічнихзасобів(шпаргалки,мікронавушники,телефони,планшетитощо); 
❑ проходженняпроцедурконтролюзнаньпідставнимиособами; 
❑ списування-використаннябезвідповідногодозволузовнішніхджерелінформаціїпід
часоцінюваннярезультатівнавчання; 
❑ повторне  використання  раніше  виконаної  іншою  особою  письмової  роботи
(лабораторної,контрольної,індивідуальноїтощо); 

❑ повторнапублікаціясвоїхнауковихрезультатів; 
❑ складанняіспитуіншоюособою. 
4.5. Академічний обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної
освітньої( наукової,творчої)діяльностічиорганізаціїосвітньоїпроцесу. 
4.6. За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники притягуються
дотакихформвідповідальності: 
❑ дисциплінарна; 
❑ адміністративна; 
❑ відмоваувстановленніпедагогічноїкатегоріїчиприсвоєнніпедагогічногозвання; 
❑ позбавлення встановленої педагогічної категорії  чи  присвоєного педагогічного
звання; 
❑ іншіформивідповіднодовимогчинногозаконодавстваУкраїни. 
4.7. За порушення правил академічної доброчесності здобувачі повної загальної середньої
освітипритягуютьсядотакихформвідповідальності: 
❑ повторнепроходженняоцінювання(контрольноїроботи,семестровоготощо); 
❑ повторнепроходженнянавчальногокурсу; 
❑ попередження. 
V.П
 опередженняакадемічноїнедоброчесності 
5.1.Дляпопередженнянедотриманнянормтаправилакадемічноїдоброчесностівліцеї№93 
використовуєтьсянаступнийкомплекспрофілактичнихзаходів: 
❑ інформуванняздобувачівповноїзагальноїсередньоїосвіти,педагогічнихпрацівників
та батьків про необхідність дотримання правил академічної доброчесності,
професійноїетики; 
❑ розповсюдженняметодичнихматеріалів; 
❑ проведення семінарів із здобувачами повної загальної середньої освіти з питань
інформаційної діяльності ліцею № 93, правильності написання дослідницьких,
навчальнихробіт,правилописуджерелтаоформленняцитувань; 
❑ ознайомлення здобувачів повної загальної середньої освіти й педагогічних
працівниківізцимПоложенням; 
❑ перевіркатворчихробітнапредметакадемічногоплагіату; 
❑ експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих
програмнихзасобів)щодоознакакадемічногоплагіатувдослідженнях,підготовлених
дозахистутощо. 
VІ.Заключніположення 
6.1.ЦеПоложеннязатверджуєтьсярішеннямпедагогічної ради тавводитьсявдіюнаказом
директораліцею№93. 
6.2.  Зміни та доповненнядоПоложеннявносятьсязарішеннямпедагогічноїрадиліцеюта
вводятьсявдіюнаказомдиректораліцею. 
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КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

1.Загальніположення 
1.1. Кодекс академічної доброчесності ліцею ЛМР № 93 (далі – Кодекс) встановлює
загальні моральні принципи та правилаетичноїповедінки,якимимаютькеруватисяусі
учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої
діяльності, визначає політику і процедури забезпечення дотримання академічної
доброчесності в ліцеї, види відповідальності за конкретні порушення академічної
доброчесності. 
1.2. Кодекс розроблено на підставі чинногозаконодавствапросереднюзагальнуосвіту,
Статуту ліцею № 93, Правил внутрішнього розпорядку та Положення про академічну
доброчесністьучасниківосвітньогопроцесу. 
1.3.ДіяКодексупоширюєтьсянавсіхучасниківосвітньогопроцесуліцеюЛМР№93. 
1.4.МетоюКодексує: 
❑ забезпеченняякостіосвітньоїдіяльностітаякостісередньоїосвітивліцеї; 
❑ формуванняакадемічноїкультури; 
❑ утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної
активностітавідповідальності; 
❑ забезпеченнянеобхіднихумовдляреалізаціїучасникамиосвітньогопроцесуїхніх
здібностейіталантів; 
❑ розвитокакадемічнихсвобод; 
❑ підвищення позитивного іміджу та ділової репутації ліцею у вітчизняному та
європейськомуосвітньомупросторі. 
1.5.УцьомуКодексітерміниіпоняттявживаютьсявтакомузначенні: 
Академічна доброчесність –  сукупність етичних принципів і визначених законом правил,
якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та
провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів
навчаннята/абонаукових(творчих)досягнень. 
Академічна культура –  система цінностей, норм, правил, зразків поведінки, способів
діяльності,принципівспілкування,яківизначаютьпрофесійнудіяльністьвосвіті 
Якість середньої освіти –  рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших
компетентностей,щовідображаєїїкомпетентністьвідповіднодостандартіввищоїосвіти. 
Якість освітньої діяльності –  рівень організації освітнього процесу у середньому 
навчальному закладі, що відповідає стандартам середньої освіти, забезпечує здобуття
особамиякісноїсередньої освітитасприяєствореннюновихзнань. 
1.6.Принципамиакадемічноїдоброчесностіє: 
❑ чесність– недопущення будь-яких форм обману, брехні, шахрайства, крадіжки або
іншихформнечесноїповедінкивнавчальній,педагогічнійінауковійдіяльності; 
❑ справедливість– неупереджене ставлення один до одного, об’єктивне та прозоре
оцінюваннярезультатівнавчальної,дослідницькоїчитрудовоїдіяльності; 
❑ довіра– існування в середовищі ліцею атмосфери взаємної довіри, що заохочує
вільний обмін ідеями та інформацією, сприяє співпраці й творчості, позбавляє

остраху, що результати діяльності може бути вкрадено, кар’єру спаплюжено, а
репутаціюпідірвано; 
❑ повага– виявлення поваги як до себе, так і до інших, незалежно від віку, статі та
статусу, уникненнязловживаньпосадовимстановищемвиборнимичипризначеними
представникамигромадиліцею; 
❑ відповідальність– сумлінне виконання взятих на себе зобов’язань, протистояння
будь-якимформамдискримінації,ганебнимучинкам,негативномувпливуіншихосіб,
здатністьбратинасебевідповідальністьзарезультатисвоєїдіяльності; 
❑ підзвітність– надання будь-якої інформації, що стосується освітньої,
науково-дослідницької, господарської та фінансової діяльності гімназії, учасникам
освітньогопроцесу,крімтієї,доступдоякоїобмеженозаконодавством. 
1.7. Неприйнятними для учнів та працівників ліцею  порушеннями академічної
доброчесностіє: 
❑ 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 під іменем особи, яка не брала
участівїхстворенні; 
❑ обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої(наукової,
творчої)діяльностічиорганізаціїосвітньоїпроцесу; 
❑ академічнешахрайство:  
✔ для учнів: списування (використання без відповідного дозволу зовнішніх
джерел інформації чи допомого під час оцінювання результатів навчання;
використання під час проведення контрольних робіт шпаргалок, телефонів,
планшетів, мікро навушників; підробка підписів у офіційних документах
(щоденниках,табелях);здаваннярізнимиспособамиробітзоднаковимзмістом;
виконання на замовлення або продаж текстів контрольних робіт, домашніх
завдань; 
✔ для педагогів: фальсифікація або фабрикація інформації при створенні
методичних розробок, посібників; підробка підписів у офіційних документах
(актах,угодах,звітах),свідомезнищеннячизниженняоцінокучням. 
2.Правилаакадемічноїдоброчесностітаетичноїповедінкиучнівтапедагогів 
2.1. Гіднимдлявсіхучасниківосвітньогопроцесуліцеює: 
❑ дотримуватись вимог законодавства України, Статуту ліцею, Правил внутрішнього
розпорядку,цьогоКодексу,атакожвнутрішніхнормативнихдокументівгімназії; 
❑ дотримуватисяморальнихнормтаправилетичноїповедінки; 
❑ відповідально ставитисядосвоїхобов’язків,вчаснойсумлінновиконуватинеобхідні
навчальнітаробочізавдання; 
❑ своєю діяльністю сприяти збереженню та примноженню традицій, розвитку
позитивноїрепутації ліцею; 
❑ не чинити правопорушень, сприяти попередженню й викоріненню різних видів
порушеньіншимиособамивнавчальній,педагогічнійтаіншихвидахдіяльності; 
❑ поважатичесть,гідністьтаособистунедоторканністьособи,незважаючинаїїстать,
вік, матеріальний стан, соціальне становище, расову приналежність, релігійні та
політичніпереконання; 
❑ спілкуватисявсередовищіліцеюдержавноюмовою,піклуватисяпрокультурувласної
мовитамовиколег; 
❑ не розповсюджувати та запобігати розповсюдженню інформації, яка є неправдивою,
викладеною з перекручуванням фактів, наклепницькою, такою, що ображає людину
абоможезавдатишкодирепутаціїліцею;
❑ сприяти становленню партнерських відносин між педагогами та учнями,
підтримуватиатмосферудовіри,відповідальності,взаємодопомогивліцеї; 

❑

 опомагати учасникам  освітнього  процесу,  які  опинилися  в  складнихжиттєвих 
д
обставинах; 
❑ вести  здоровий  спосіб  життя,  дотримуватися  правил  особистої  гігієни,  бути 
охайним і акуратним; 
❑ підтримуватичистотуйпорядокнатериторії закладу,дбайливоставитисядомайната
ресурсівліцею. 
2.2. Кожний  учень ліцею своїй н
 авчальній діяльностіповинен дотримуватися моральних
норм,правилетичноїповедінкитапринципівакадемічноїдоброчесності,асаме: 
❑ сумлінно, вчасно й самостійно (крім випадків, які передбачають групову роботу)
виконуватинавчальнізавдання,завданняпроміжноготапідсумковогоконтролю; 
❑ бути присутнім на всіх навчальнихзаняттях,окрімвипадків,викликанихповажними
причинамитапереведеннямнаіндивідуальнийграфікнавчання; 
❑ ефективно використовувати час на навчальних заняттях для досягнення навчальних
цілей,немарнуючийогоназайвіречі; 
❑ активно займатися самостійною роботою, знаходити інформацію з надійно
перевірених джерел, додатково опрацьовувати нову літературу та Інтернет-ресурси,
вказанівметодичнихрекомендаціяхпедагогів; 
❑ посилатися на джерела, з яких береться інформація, незалежно від того, в якому
виглядівонаопублікована–велектронномучипаперовому; 
❑ поважатиправоінтелектуальноївласності,науковітанавчальніздобуткиінших; 
❑ надаватидостовірнуінформаціюпрорезультативласноїнавчальної(наукової,творчої)
діяльності; 
❑ дотримуватися правил ділової поведінки у спілкуванні з учнями,  педагогами, 
працівниками ліцею; 
❑ поважатидумкиіншихучнів,умітивестидискусію,аргументовановідстоюючисвою
точкузору; 
❑ не принижувати будь-яким чином гідність учасників освітнього процесу, запобігати
такимдіямзбокуіншихосіб; 
❑ не використовувати та запобігати використанню з боку інших учнів службових або
родиннихзв’язківдляотриманнянечесноїперевагивнавчальнійдіяльності. 
2.3.Кожнийпедагогічнийпрацівникусвоїй п
 едагогічнійдіяльності п
 овинендотримуватися
моральнихправилетичноїповедінкитапринципівакадемічноїдоброчесності,а саме: 
❑ забезпечувати викладання на високомунауково-теоретичномуйметодичномурівнях
навчальнихдисциплінвідповідноїосвітньоїпрограми; 
❑ доносити до учнів  достовірну наукову інформацію, сприяти творчій активності та
становленнюгромадянськоїпозиціїмолодогопокоління; 
❑ постійно підвищувати свій професійний рівень, залучати у педагогічній діяльності
новітні педагогічні технології та інформаційно-комунікаційні засоби навчання,
використовуватиновітнійдостовірніджерелаінформації; 
❑ керуватися принципами об’єктивності та прозорості під час оцінювання знань і
компетентностей учнівзакладу; 
❑ приходити на всі заняття вчасно і не залишати навчальний  кабінет передчасно,
використовувати ефективно урочний  час для досягнення результатів навчання,
визначенихуробочійпрограмінавчальноїдисципліни; 
❑ ретельно та грамотно складати методичні вказівки й рекомендації до самостійної
роботи учнів, вказуючи наявні новітні надходження літературитаІнтернет-ресурси,
надавативичерпніконсультації учням; 
❑ надаватидостовірнуінформаціюпровласнупедагогічну діяльність; 
❑ контролюватидотриманняакадемічноїдоброчесностіучнями; 
❑ поважати думку кожного учня, заохочувати та надавати всім рівні можливості 
при обговоренні дискусійних питань; 
❑ дотримуватися принципів світськості й віротерпимості в освітньому процесі; 

❑ непринижуватибудь–якимчиномгідністьучнів,запобігатитакимдіямзбокуінших
осіб; 
❑ бути взірцемнайвищої інтелігентності. 
2.5.Неприйнятнимдлявсіхучасниківосвітньогопроцесує: 
❑ недотримання норм Конституції та законодавства України про освіту, а також
нормативнихдокументівліцею; 
❑ здійсненняпорушеньакадемічноїдоброчесності,зазначенихвп.1.7цьогоКодексу; 
❑ навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій діяльності учасників освітнього
процесу; 
❑ запізненняабопропускинавчальнихзанятьчироботибезповажноїпричини; 
❑ вживання наркотичних речовин, розпивання алкогольних напоїв та куріння на
територіїзакладу; 
❑ пронесення в ліцей зброї, використання газових балончиків та інших речей, що
можутьнашкодитижиттютаздоров’юлюдини; 
❑ проявирізнихформагресіїпротиінших,сексуальнідомагання; 
❑ участьвазартнихіграхпідчасосвітньогопроцесутанаробочомумісці; 
❑ поширення неправдивої та компрометуючої інформації про учасників освітнього
процесу; 
❑ використання службових і родиннихзв’язківзметоюотриманнянечесноїперевагив
навчальнійчитрудовійдіяльності; 
❑ ведення в ліцеї політичної, релігійної чи іншої пропаганди, а також примус до
сповідання або відмови сповідувати релігіїпідчаснавчальноїдіяльності,доучастів
релігійнихобрядахісвятах; 
❑ використаннясимволікиліцею у заходах,непов’язанихіздіяльністюзакладу; 
❑ завдаванняшкодиматеріальнимцінностям,атакожматеріально-технічнійбазіліцею. 
3.Політикаакадемічноїдоброчесностіліцею.Відповідальністьзапорушення
академічноїдоброчесності 
3.1. Дотримання принципів і правил академічної доброчесності учасниками освітнього
процесуєскладовоювнутрішньоїсистемизабезпеченняякостіосвітньоїдіяльностітаякості
середньої освітиліцею. 
3.2. Політика академічної доброчесностіліцеювключаєкомплексзаходів,якімаютьнаметі
забезпечити виконання принципів і правил академічної доброчесності всіма учасниками
освітньогопроцесутапротидіятибудь-якимпроявамакадемічноїнечесності. 
3.3.Реалізація політики академічної доброчесності ліцеюздійснюються через: 
❑ діяльність Комісіїакадемічної доброчесності гімназії; 
❑ посилення  заходів  боротьби  зі  списуванням учнів  під  час  виконання різних 
типів завдань; 
❑ інформування на веб-сайті ліцею та в соціальних мережах про заходи забезпечення
принципівтаправилакадемічноїдоброчесності; 
❑ проведення тренінгів та семінарів для учасників освітнього процесу з метою
заохочення їх до етичної поведінки та формуванню навичок протидії академічній
нечесності; 
❑ формування умов для розвитку взаємодовіри й взаємоповаги між учасниками
освітньогопроцесу. 
3.4.Коженучасникосвітньогопроцесув закладі відповідальнийзадотриманняпринципіві
правил академічної доброчесності в навчальній та  педагогічній діяльності. Кожен учасник
освітньогопроцесумуситьреагуватинапорушенняабоспробипорушеньпринципівіправил
академічноїдоброчесностііншимиособами,зокрема: 
❑ вказувати учасникам освітнього процесу на неприпустимість здійснення нечесної
поведінкивнавчальній,трудовійдіяльності; 
❑ повідомляти адміністрацію ліцею, профспілковий  комітет, раду  творчих  груп 
учнівської  організації в тому числі письмово, про порушення особами правил
академічноїдоброчесності; 

❑ звертатися до Комісії академічної доброчесності ліцею з метою розгляду порушень
академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та притягнення їх до
відповідальності. 
3.5. За порушення академічної доброчесності, зазначені в п. 17даногоКодексу,учні ліцею
можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності пропорційно до тяжкості
порушення: 
❑ отримання незадовільної оцінкиза результатами контрольної роботи; 
❑ повторне проходження оцінювання; 
❑ зниження семестрового бала; 
❑ відрахування зі закладу. 
3.6. За порушення академічної доброчесності, зазначені в п. 17 даного Кодексу,педагогічні
працівники ліцею можуть бути притягнені до такої академічної та дисциплінарної
відповідальностіпропорційнодотяжкостіпорушення: 
❑ позбавлення на певний строк премій, надбавок, інших заохочень, визначених
внутрішнімидокументамиліцею; 
❑ догана; 
❑ звільнення з роботи. 
4.Комісіяакадемічноїдоброчесності 
4.1.Комісіяакадемічноїдоброчесностіліцею (далі–Комісія)–колегіальнийорган,наякий
покладенітакізавдання: 
❑ організаційно-методичне забезпечення виконання прийнятих в гімназії стандартів
академічноїдоброчесності; 
❑ виявлення порушень принципів і правилакадемічноїдоброчесностізбокуучасників
освітньогопроцесу; 
❑ розглядскаргпропідозрувзастосуваннінеетичнихпрактикунавчальнійдіяльності; 
❑ надання пропозицій адміністрації ліцею щодо притягнення порушників академічної
доброчесностідовідповідальностійнакладаннявідповіднихсанкцій. 
4.2.ДоскладуКомісіївходять: першийзаступникзнавчально-виховноїроботи,заступникз
навчальної роботи, голова  профспілкового  комітету, по  одному  представнику  від 
предметних  кафедр, представник батьківської громадськості, представник учнівського
самоврядування. Склад Комісії академічної доброчесності затверджується педагогічною 
радоюзакладута наказом директора ліцеютерміномнаодиннавчальнийр ік. 
4.3. До членів Комісії неможутьобиратисяособи,якіпритягувалисядовідповідальностіза
порушення цього Кодексу таПравилвнутрішньогорозпорядку ліцею.ЧлениКомісії,проти
яких висунуто звинувачення в порушенні даного Кодексу, не можуть брати участь у її
засіданнях.ЧлениКомісії,якібулизвинуваченівпорушенніданогоКодексу,відстороняються
віддіяльностівКомісії,анаїхмісцеобираєтьсяіншаособа. 
4.4. Голова Комісії, його заступник і секретар обираються з числа її членів на першому
засіданніпростоюбільшістюголосівшляхомвідкритогоголосування.Напершомузасіданні
ухвалюється план роботи Комісії, провиконанняякогоголоваКомісіїзвітуєщорічноперед 
радою закладу. 
4.5 Засідання Комісії проводяться один раз на  семестр відповідно до плану роботи або
позачергово у випадках, зазначених в п. 4.7. Засідання вважається правомірним, якщо в
ньомуберутьучасть2/3складуїїчленів 
4.6. Рішення Комісії приймаються на її засіданні простою більшістю голосів відкритим
голосуванняміоформляютьсяпротоколом,якийпідписуютьголоваісекретарКомісії. 
4.7. Будь-який учасник освітнього процесу, який став свідком або має серйозну причину
вважати, що стався факт порушення, зазначеного в п. 1.7 цього Кодексу, має право подати
офіційнускаргунаім’яголовиКомісії.УцьомувипадкуголоваКомісіїнепізніше,ніжчерез
10 днів після подання скарги оголошує про проведення позачергового засідання, на якому
відбуваєтьсярозглядскарги.Особа,щоподаласкаргу,повиннавикластивнійаргументи,які
свідчатьпропорушенняакадемічноїдоброчесності,танадативідповіднідокази. 

4.8. Процедура розгляду питання про порушення академічної доброчесності включає такі
стадії: 
4.8.1. Повідомлення особи про подання скарги. Відповідач має бути ознайомлений із
висунутою проти нього підозрою, особливостями процедури розгляду даного питання.
Допускається право вето відповідача щодо будь-якого члена Комісії, якщо підозри в його
упередженості є обґрунтованим. Учень або педагогічний працівник  закладу може визнати
свою вину в допущеномупорушенні.Утакомуразірозглядпитаннянепроводиться,афакт
визнанняп
 ровинивраховуєтьсяпривизначеннівидуакадемічноївідповідальності. 
4.8.2. Проведеннярозслідування.Процедурарозглядупитанняпередбачає: 
❑ опитування свідків(свідкомможебутибудь-якийучасникосвітньогопроцесу,якому
відоміобставини,щостосуютьсясправи); 
❑ вивченняпершоджерел(підсумковіроботи); 
❑ проведення консультацій з експертами (експертом може бути особа, якій доручено
провести дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містять
інформацію прообставинисправи,йдативисновокізпитань,яківиникаютьпідчас
розглядусправиістосуютьсясфериїїспеціальнихзнань); 
❑ іншізаходи,необхіднідляпроведенняоб’єктивногорозслідування. 
4.8.3. Завершеннярозслідуваннятапідготовказвіту.Зарезультатамирозглядупитаннята
з’ясуваннявсіхістотнихобставинКомісіяготуєписьмовийзвіт,якийміститьтакіскладові: 
❑ вступна частина (дата складання та строки проведення розслідування, учасники
процедурирозглядупорушенняправилакадемічноїчесностітазмістскарги); 
❑ описовачастина(інформаціяпосутіпитання,якабуларозглянутаКомісією); 
❑ мотивувальначастина(обставинитадокази,якікомісіявзяладоуваги); 
❑ резолютивначастина(офіційнівисновкитарекомендаціїдляприйняттярішення). 
Якщо будь-який член Комісії не погоджується зі звітом, він має право викластиокремо
свою думку, що є невід’ємною частиною звіту. Усі учасники процесу мають бути
ознайомлені з результатами розгляду питання і, в разі наявності, подати письмові
зауваженняабозапереченнядозвіту. 
4.9.Особа,якапідозрюєтьсявпорушенніакадемічноїдоброчесності,маєправо: 
❑ знатипродату,часімісцепроведеннязасіданнятабутиприсутньоюнаньомупідчас
розглядупитанняпропритягненняїїдоакадемічноївідповідальності; 
❑ знайомитися з усіма матеріалами щодо встановлення фактівпорушенняакадемічної
доброчесності,подаватидонихзауваження; 
❑ особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або
відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів
порушенняакадемічноїдоброчесності; 
❑ оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу,
вповноваженогорозглядатиапеляції,абодосуду.
4.10. Звіт Комісії про розгляд питання про порушення академічної доброчесності
надсилається впродовж трьох днівдиректоруліцею,якийнайогопідставіприймаєрішення
провинуватістьабоневинуватістьособи,протиякоїбулоподаноскаргу,тапритягненняїїдо
академічної відповідальності або застосування заходів дисциплінарного чи виховного
характеру (у випадку доведення вини порушника). Прийняте рішення є підставою для
видання відповідного наказу по ліцею. У випадку виникнення нових обставин справи або
недостатнього вивчення Комісією усіх поданих матеріалів директор ліцею може направити
справунадодатковийрозгляд. 
4.11. Комісія повинна забезпечити конфіденційність розгляду питання про порушення
академічної доброчесності та не допускати поширення інформації за межі відповідних
регламентних процедур. Лише учасники процедури розгляду порушення академічної
доброчесностіможутьбутиознайомленізізмістомскаргитаматеріаламисправи. 
4.12. Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути оскаржене в
письмовій формі впродовж десяти днів з моменту ознайомлення з прийнятим рішенням.
Апеляція подається на ім’я директора, який призначає склад апеляційної комісії для

повторного розгляду справи. Апеляційна комісія, у свою чергу, розглядає питання за
процедурою, зазначеною у п. 4.8, та готує новий звіт про порушення академічної
доброчесності, який передає на розгляд директору ліцею. Остаточне рішення приймається
директором ліцею або уповноваженою ним особою. Рішення директора ліцею не
оскаржуються. 
5.Заключніположення 
5.1. ДанийКодексзатверджуєтьсярадоюліцею,ухвалюєтьсярішеннямпедагогічноїради.
Зміни та доповнення до Кодексу вносяться виключноза рішенням ради ліцею. 
5.2. Усі  учасники  освітнього  процесу  зобов’язані  знати  даний  Кодекс. Незнання  або 
нерозуміння норм даного Кодексу не виправданнямнеетичної поведінкита порушення
правил академічної доброчесності. 
5.3.Ліцейзабезпечує публічний доступ до тексту Кодексу черезвласний веб-сайт. 






Планроботикомісіїзпитаньакадемічноїдоброчесностівліцеї №93ЛМРнаперіод
2021-2022навчальногороку 
№
з/п. 

Назвазаходу 

Термінвиконання,
відповідальні 

1  На нарадах при заступниках директорів та засіданнях серпень-вересень2021р 
методичних об’єднань
обговорити Положення про
академічнудоброчесність. 
2  Обговорити Положення про академічну доброчесність на
засіданні шкільного парламенту та розробити ефективну
схемуінформуванняучнівпроакадемічнудоброчесність 
3  Провести інформаційні класні години щодо питань 
академічноїдоброчесності 

вересень 2021р 
Педагог-організатор 

вересень 
Заст.директоразВР, 
класнікерівники 
4  Розробити анкету з академічної доброчесності  для Вересень 
учасниківосвітньогопроцесу 
Заступник директора з
ВР
,
практичний
психолог 
5  Провести анкетування учасників освітнього процесу за Грудень 
«Анкетоюдоброчесності» 
Практичний психолог,
соціальнийпедагог 

6  Провести контроль за дотриманням правил внутрішнього УпродовжрокуДиректор 
розпорядку,трудовоїдисципліни 
7  Відвідування уроків вчителів школи з метою моніторингу Упродовжроку 
стану дотримання вимог та норм академічної Адміністрація 
доброчесностівзакладіосвіти. 
8  Перевірка, написаних учнями, всіх видів письмових робіт Грудень 
нанаявністьсписування.Реагуваннянавиявленівипадки. 
9  Перевіритиоб’єктивністьоцінюванняучнівв9,10класахз Квітень–травень 
предметівукраїнськамова,математиканаоснові
Членикомісії 

10 

11 
12 

13 

14 

поточногооцінювання,зошитівдляконтрольнихробіт,
семестровогооцінювання 
Перевірити дотримання правил посилання на джерела
інформації у разі використання відомостей, написання
методичних матеріалів, які за презентованопедагогічними
працівниками у власних блогах та матеріалах «З досвіду
роботи…» 

Провести контроль правил внутрішнього розпорядку
учасникамиосвітньогопроцесу(школярами) 
Проводити інформаційну роботу щодо популяризації
принципівакадемічноїдоброчесностітапрофесійноїетики 

Проведенняанкетуваннявсіхучасниківосвітньогопроцесі
продотриманнявимогтанормакадемічноїдоброчесностів
закладіосвіти. 
Засідання комісії по вирішенню питань з реагування на
виявлені(якщо таківстановлені)порушеннявимогтанорм
академічноїдоброчесностівзакладіосвіти. 



Січень–лютий 
Членикомісії 

Упродовжроку 
Членикомісії 
Упродовжроку 

Березень-квітень2022 

Упродовжроку 


