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Порядок виявлення та встановлення фактів 

порушення академічної доброчесності комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «ліцей-школа» 

Козятинської міської ради Вінницької області» 

 

1. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності (далі – Порядок) визначає послідовність дій у разі підозри на 

порушення академічної доброчесності в ліцеї-школі.  

2. З метою моніторингу дотримання учасниками навчально-виховного 

процесу моральних та правових норм Положення про академічну 

доброчесність в ліцеї-школі створюється Комісія з питань академічної 

доброчесності (далі – Комісія).  

3. Комісія є дорадчим органом і наділяється правом одержувати і 

розглядати заяви щодо порушення Положення про академічну доброчесність 

та надавати пропозиції адміністрації закладу щодо накладання відповідних 

санкцій.  

4. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», іншими чинними нормативно-правовими актами, цим 

Порядком.  

5. Склад Комісії затверджується наказом директора ліцею-школи за 

поданням педагогічної ради.  

6. Учасник навчально-виховного процесу, який став свідком або має 

серйозну причину вважати, що стався факт порушення цього Положення, 

повинен повідомити про це Комісії з питань академічної доброчесності. 

Неприйнятно подавати (підтримувати подання) безпідставних скарг або 

скарг без підпису.  

7. За фактом підозри в академічній недоброчесності Комісією у 



п’ятиденний термін проводиться службова перевірка, результати якої з 

відповідними висновками і пропозиціями доводяться до відома адміністрації 

закладу.  

8. Якщо учень чи працівник має сумніви або непевність, що його дії 

або бездіяльність можуть порушити Положення про академічну 

доброчесність ліцею-школи, він може звернутися за консультацією до 

Комісії.  

9. Будь-який учасник навчально-виховного процесу в ліцеї-школі має 

право звернутися до Комісії з метою внесення пропозицій та доповнень до 

цього Порядку.  

10. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про дотримання нею 

академічної доброчесності, має такі права:  

 ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення 

факту порушення академічної доброчесності, подавати до них 

зауваження;  

 особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення 

або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у 

дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;  

 знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду 

питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності 

та притягнення її до академічної відповідальності;  

 оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності 

до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду. 


