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РОЧЕСНIСТЬ

1. Загальнi положецня
1.1. Положен}rя про академiчну доброчеснiсть в Прикарпатському

l]ii] 'l,К()ВО-СПОР'l'Ивнолtу lriuei-iItTepHaTi (.la-li - Поло;кення) закрiплюс норrи
lil Lрави]lа eTlr.rHoТ поведiнки, професiйного спi"lкl'вання lrix l t сдагоriчrrилrи

пl-.llцiвrrrtкалtи, здобувачапли освiти (1,чrrями) та баrтькаrtи.

1,2, I{e По,lrояtення розробrtено rla ocHoBi KoпcTlrTl,tlii Украiни, Законiв

-!'r.l1lаitlи <Про ocBiT1,>t, r,Про зага,rьн\ середню ocBiTy>. <Про наl ков5 i

]:L,, l OBo-TexH]IIH)' дiяitьнiстыr. <Про aBTopcbrte право i cyrliжHi право. <Про

Il]l_ :lвtjпч), справlrl. <Про заttобiгаrrttя кtру,пцii>. Ilивi"T ьного Кодексу
)"l.,..tlHlI. СтатУТу, заtiлаrlч загаль]lоТ ссредtlьо ocBiTrt (лалi - ЗЗС()), 11рави,r

llгl.. lгliшнього розlIорядку ЗЗСо, Колектr.rвIlого ]lоговор), ra iншlrх
] ]L.i-. r]a!тlttsно-правови х aKTiB чинного заIiонодавства УкраТни та 11орl\{ативнлlх
,' il .,l1,1ьнtiх) доку,пrентiв ЗЗСО,

l,З, IvleTa По.полtеrtня поJягас }, дотрил,tаннi BrтcoKrrx гLрофесiйrrrrх

стl lt.tlt|lгiв в y,cix сс)срах ,rtiяльностi ЗЗСО (освiтнiй, пrстодичнilj. нс} ]ioao-

, lt-.i.:i.ttriii. BlrxoBHil"r тощо), пiдтриNIки особ,цt,tвt,tх взас]\1овiдносин мlж
l]l, .:]гогiч н l.]l!Iи працiвнrrкаrrи та lдобlвlT lпttl освtти. ]аг обlIанЕя Ilорушення
,. tl l, LгrtiчllоТ добро.lесностi.

],,1, IIедагогiчнi працiвникIl та здобувачi
l].:,totli,.ta,,rbrricTb за IleHa]IeжHe виконання
'lL,,.ll},вllння спрl.]я'|'ливого освiтнього серсдов]iще лля забезпечентlя дiсвоi
ilt.t ltTiзallii ocBiTIlbol,o процес},, розвIiтк1 iнtелеLiт5а,пьнtllо. особистiсного
ttt_l сlпtiltл!, пiдвлr;rtення престих\, ЗЗСiо. зобов'яз_"-tоться виIiонувати нор\fи

.1ltt tlго [ lоltс'lziенtlя.
, :, Норrlи ttboto l Iо.t,,;ен,я {:]кпiплюю]L прlаr,rа пове tiнчч

.,, tlсередньо Y трьох ocнoBtlllx сферах освi,гнiй (павчаjlьнiй), науково-
tr, ,tl. 

Ltrчтлiлi та виховнiй (лlорапьrrо-псriхо-цогiчпий клiпtат у колектrrвi).

2. Поняття та приЕцIIпlt аttалепtiчпоi доброrrесrrостi
_ ,,\l.:l lc\li,lH:l .]обро tcc,,.,r, uе с1 ь1 пнiсt" еiи'lllll\ прирuIIпiв lil

] |:]Llcнllx законо\1 праRи,пj яIill\Iti 11аюгь керуватtrся учасIIиýи tlсвiтнього
,,.1,1Lcc), пiд час навчаI1IIя, tsиIilтадання та провад?r'ення на},ковоi (творчоТ)

.-till. tt,illlcTi з ллегоIо забсзпе.тення довiI]и до рез1,,rьтаl,iв навчаIiня та/або

] it,. liol]llx (творчих) досягttень.

сlсвiти, у свiдолr,цюючи свою

фl,нtiчiонаurьнriх обов'язкiв,



1.2. [ля забезлечепня акаде\,1lчноТ

,, ,l l\ ,:llися нас|\п,и\ при uипiв;

де l\{о кр ат IiзN,I;

,]iiIioHHjcTb;

верховенство права:
coui._tlbttl, clln:lBe l, ив:с l ь:

доброчесностi в ЗЗСО необхiдно

знання та вмiння здобувачiв

прiоритет tllaB i свобод,цкlлини i tропtа.лянина;

1liвноправнiсть;
гарант,чв;}ння прав i свобод;

- гlауковiсть;
п р.,,|,сс iotta, riзrt tl;orlпe.eHtHictb:

- ]]apTllepcTBo i взаелIодоIтолlога;

- Ilовага l,a взасNjна довlра,
- вiлкритiсть i rtрозорiс,rь;
- t,i t по,' rr, t bHicTb la пор} шення 11цх_]с,rti,lно'i лобро,lеснос гi.

],3, ззсО здir-лснюс свою дiяльнiсть окрепло вiд полjтичних уподобань,
lllLl, t iit, 1,1елiгit-.ltlttх об'еднаяь та pvxiB ,v будь якiй форплi органiзацil

],,.1. lJотрил,tання акаделliчноТ доброчесностi Iедагогiчниrlи
; t рllцi внrlкаrrи I lерсдбачас::

:]оlриNлання Hopnr Iiонстиr,учii УкраiЪи;
- дотриNlенlц HopNI ч!lнного законодавства Уttраiни в ccpepi освiти;

дотри\Iаl]ня зlгаrьноприйнятих сти LIних ltopI,!:

:1()lРИL{аJIНЯ HopN] lзакоIIодавства Украiнlt про авторське пра8о;

llовitгу до осiб. якi з;tобуваю,r ь ocBiTy, до ixHjx батькiв ,га осiб, якj it
зlrпtitIюrо,гь. lIеза,]Iеьпо вiд Bitty, cTaTi, с,lану здоров'я, гро\IадяIlства.

|цitlllJ, ь o!.i, сlJв,lеннЯ ro pe.ri,ii'- ьtl, чор} .r кiри, ll'с.я
п])п |:||в.,, ,я. \lови сli,lli)RаЁчя. по\о trt,еьня. соlti.tл* oto i rlайновоtо

c,t ану, ;t TaKo;lt iнltlих обставиtl;
- об'ск,гивllо та неупереджено оцirrювати

ocBiTrr;
якiсно. B.tacHo та рез),,ць,I'ативItо викоliувати своi фlтtкцiонапьнl
tlбов'язкт.i:

,] ь ittновацiйьi \IсIодll нJdчаIlllя:rпllовад;](\ вз!lI \ (вою JlяJlbHlc
- rliдповiдно до ви]!Iог законодавсIва п]даиlI\,вати свою liвLU]l(р]кацlю:

-,lотрllIання лрави:r IIосIIлання IIа дже]]ела iнформачii 5 разi
в lt.ористання вiдоNlостеil, t{,,]писання Llето.llичнllх Ma,repitT iB, наукових

l-.обiт тоrшо;
' l'o]1,1, ОШ\ПJlИ КОЦ|L|( ,eIl1,1, Н\

об\lе7iен].IN1 -rtост\по]1 та 1l]UIl види
iнфорrrаuilо, iнформаtriю

iнфорл,rаr tii вiдповi,]lно до ви\fоI

законодавства в сферi iнформацii та зверненIя громадян;
lllt,.tання достовiрнtli iнформаltii:

-]iOllTpo,ilb за лотрилlання\I академiчноi доброчесностi здобувачаtчtи

octr]TlI:

, Il||IаIи -гl,ч] H,.to' tcpec) tr ottd,, ' tr i,t сге.iв:
- гl..,сти вi.:1llоRiдаJlьнiсть:за порl,ruення акадспrj,rтIоi доброчеснilсгi;

tel lйно повiдолt,ляLп Ад,лtiн iстрацirо ЗЗСО у разi сrr,риплання

виliолlаtlня рiшень чи доручень. якi с rrезаконниrли або такиrrи,
дпя
що



СIаЕIОВ-ЦЯ'|'Ь ЗаГРОЗУ ОХОРОНtОВаНИ[1 ЗаКОНОl"1

iHlepecalt oкpe\,1tlx гроNrа/цян) Iоридliчних
cl ct t i,,tbttlttt iHTepecal,t;
,lощо.

, ,,i, , [оtри,tlння aKl Lсr,iчноi

]0триl\tанIlя Hopl\r Конститучii УкраТни;

- 1]е проIIон},вати х;rбар за отриьtання бу.tlь-яких переваг },

. tocrti:t;l и I lbK]r'I дiя,rlьностi;

Itавчапьн]и

абсl

правалr, свободапл чи
осiб. державнипt або

доброчесностi здобувачами освlти

до,lрl1l\1а]Iltя HopN{ аIин]lого законолавства УкраlЪи в сферi освiти;
, |,и\lJll]lя ],l аlьllUпри;ня,и\ (,ични\ Hol''\I:

- :lol риL{аJ lIl я Hop\l зitконодавства ylipaixrJ lIpo авторське право;

- ,,n|\:l|\ ll, пе tl-t. ot i lниr праttiв-иttiв:
- clrrocTii]гte вII]iонання lIавчil'Iьних завдань, зав/{ань поточного та

' crrI|,,, ,,, о lioll.DnJ ю гез),lь .l l i 8 , lJ в, lJ н - я :

- II()]ti]I]ати tta оцirrlовання лише саrtостiйно BriKoHaHy робот),. що пе ,

]ilпозиrlсlIоIо або переробленою з iншоТ, виконаноi TpeTiMtr особамlr;
п(lваlriати чес,l'ь i гiднiсть itlших осiб, HaBiTb, якщо ]'х погляди

вiдlli зtlitrотr,ся вi,ц ваших;
б,, l,, п,,J(.) Hir, ,,э Hcir llJB,lJ. ьни\ lJ я",l я\. .,Kpirl вип.t tKiB.

BlIli,Ilt]iallI]x пова7{ни\{и л р IJrII]HaN{ I,] ;

в LlNopllcToBvBa,I,}i 1, Itавча,lьнiй або дослiдниIlькiй дiя,rьностi лише
ttclleBipelli га достовiрнi l;керс,,rа iпфорпtацii та граr,тотно поси,патися lla них;

с ,r,1,,lL, IlДihj)вltи або не $lбрrrлrв.ltи iьr|,орrlаuiю. :oc,ri tнсLня.
lr l,,t,i ,,-,\, b1.1llI {Т\ H:lc \пну\l виttорисtанняrl робпti:

- ttc здiйсtлоrзати або нс заохtlчувати бу.ilь-якиьIи способш,rи зrtiH5,

oTl]] l\Ial toi акадсNtiчttоj оцiHKrr;
- llcc гl.т вir]лtlвiдirпьнiсть за порушення аltадемiчноТ доброчесвостi;

]Iе],:rйно [ов].Ilо\{-цяти алпliнiстрац]ю ЗЗСО 1, разi отрилtання д"Tя

ви]iот{i1]Itlл 1liшеliь чи доручеllьJ якi с незаконнrшrи або,lаIiIiN{и, шо становлять

зi}l llозу !lI]]:1Ba}1. rI(о охороllяlогься ]з](оноNl) свободзrl ,lи irlTepecabl окрелrих

I,р(]\Iаjlяг!. lоридичl]их осiб, лержавIIиNI або суспiльнил,I iHTepecal,t;
,!о 

lI Lo.

З. ()ргltпiзаrtiл роботп Korricii з пltтань rt Kit,Ieпr i,t Hoi доброчесностi
], l , З пlе'гсlttl allKOHilHIц HopNf цього lltr.похення в ЗЗСО с,гворюеться

I(о,,riсjя з Il!тTallb акаi{е\{iч]lоi лоброчеснtlс,гi (ла,,ri - Itоьriсiя).
],], Колriсiя надi;rясться пpitBoNl оJерjrqвати i розглядати заяви щодо

I I ol]\'LlIe I I I I я цього По,rIоження та цадавати пролозицii адлriнiсLрачii ЗЗСО
IlIO lо,]ltli,д;lд11111 бj.,1повiilttих санкЦjй.

],_], У своiй ,rIiяльностi Копriсiя керчсться I{онстrlту,цiсtсl УкраТни.

]а|.,)]]о. tilBcTBo]\l в сферi clcBi,r,rr, норN,lа],ивно-п]]авовиNlи актаl\lи MiHicTepcTBa
ооjjiгI1 ] Ha!,Kl.] }'краТtшr. CTaTl,Tol,t, Правилалrи внутрiшнього розпорядку
ЗЗ('(). irrrrlrrr,lrt нор\IативIlllNlи (,rока,lьнипtи) доку}lентаNlи ЗЗСо та цим
По,,оittсtl нялl.

.l..1. Скла.,l l{опtiсii за,r верl;ri),сться наказоN{ начаj]LIiика ЗЗСо за

]1о Ll]lII я\l рiшеttlrя ttсдагогi,lноТ ради ЗЗСо



С' t рсlк tloBHtlBatжcHb KoпriciT cTaHoBrtTb
i,: Б1;,,-, l nir пра,liвник ЗЗСО. освiти Ззсо може

норм цього Положення,

З роки.
здобувач

]I]. -]I]\i1,1lся ;to l(cllriciT iз :заявою про порушення

Енссе]lпя пропозичiй або лоповнеIlь.
],6, IiолIiсiя зi свого скrаду обrryас Голову, заступника ,га секретаря,

Го.lrlrзl [rollicji веде засiланrrя, пiдrпrсус протокоJIи та рiшеяня тощо, За

rзi;Lcl,TtlocTi Гоltови iiого обсrв'язки виконус заст,чпнlтк, Повноватtення

Bj.1,1tlL,lltl ве,ltеНIlя пl]о,гоl(оJlу засiдання, TexHi,lHoi пiдготtlвки rllтеlriалiв ,(о

lltl l ,lл.tr jx на зltсiдаirнi Tolr1o здiйслIrое секретар,
j; Оllгаtt iзачiriноttl формою робо,I,1т Копrjсii с засiдання, Засiдання

rIo,1,r,l ь бути ,tepl oBi, tпо прово.цяться }, строки ви]начеlii п,lано\1 роOоти 
,l,a

,to,,..tc].l oBi, Iцо сli:lикаються при ltеобхi,,lностi вирiшеIlня оператцвних та

] !а1,1],] b]]1.1x п1.1тань.

],l], Рiшенгтл прий\{аюl,ься вiдкрrrтипr гоjIос,чванхя\{, Рjшсння

BBi:,liil("I Ься trprt ii гт ятrtлt, якщо за НЬОIО l1РОГОПОС_Y-'ваJо оlIыllе половини

l lj\H_l,r.r ,i KorliciL
] 9, :]асjдання аважас,гься правtlпtiрнпл,l, я]iщо на Ebo]lLY lrрис)rн1 не

rlc:llttc 2,j ),cix чltеttiв KoMicii.
], l 0, ilrrтаrпlя tцодо вiдкритос гi засiдання вIrрiшl,с комiсjя,

1,1l, Засi:tавня Kolricii офорлrлюсться лротоко-]олl, який пiдписчt:

lil: овз ra ссliре,гаl],
], l], liоrлiсiя lle NfellllIe одt{ог0 раз}, на piK звiтче про свою роботу перед

llc.liL!l) L,iч ноТ pa!alro ЗЗСО.
З,li, Б1,:tь якиii ),1асник освi,lнього процес),j яIiоi,]у ста,,tи вiлопIi факти

]lo] _\ll!сIIIlя "ulr., 
l,o.rio Полtt;кеttня ,rи пiдготовки про пltlялттвiс tb такого

IIо]]\,II].]lI]я. лOвI.11lен зl]ерну.rliся до го;rови або секретаllя Kolricij :з

''''a,a'''''"''_, 
:]аяв()tо на irt'я il го;iовlr, У заявi обов'язково зазнаrIаються

tlct,jtic i .lltHi заявL]lliiа (Г1.1.Б., KtlHTaKrHi данi: адреса, телефон, лliсце роботи,

llo..l]|] ]iJllc. особtrс,гий lтi,лпис), AHolliпTHi заяви Tи заяви, вик,llденi в

l1. ,)l1.li I l{iй форlri. Kol,ricicro не розглядаються,
r.l1, Й ,,^сiдliltня Колliсii запрошl,tо'гься заявни]i та особа, вiдносtlо

ll|i l l-r(),]г,]Iядас,Iьс)I питанrrя щоло пор),lIенIlя Кодекс1, акзлелtiчноТ

,"_, ^cti,
З,15, За резr,;tьтаl,аLlи проведеI]и\ засiдань Комiсiя гOтуе вNlотивоваlп

1lit,clttllL r, вtlгrя.,ti rrисновкjв ЩОДО ПОР_ч-ШеННя чи це пор)ilшенr]я Hopýf цьоIо

]lLl LoiI;cttttя, Зllзя;rчснi висIlов1(ll носять рекоNIендацlliIIи и характер!

ll(] :l1olbcr1 нача.lьt1l1к}, _цiltею для п0/].аlыl оIо B)KIlaJHH,l вi_lповiднrrх заходiв

tJ(),il]ll,LlOго. дrrс t tt iплiна]lttого чи адлliнiст]tативного характеру,

i,l6. .Що cKlral_v Kolricii за посаj{а\11I входять: заст)IIlник нача,llьника з

ttall,tl1-1t,Hoj та tзllховllоТ роботи. го,чtlви \,Iето,r(ичll!1х об'сдllань, го:lоваr

,l] .,t lLLill. гоr,rва Ради ПВСjII, го,Tова пiк,T l,ва;rьноi (наг"T яловоТ) Ради,

прl i:llt,tпяй пс]]хоJог т;r,/або соц]аtьний пе,ilагOГ] голова уIItIlвсь]iого

сi]l,i)8].'rl.L\:Rання ]l1]и 1lозI lLядi заяв l11одо пор)'шення rкадеrliчноj

,l U .Il,,(, i з,",'.Вl''rrtИОСВ,tИ.
,, , Пов t" ,:, с ,ttч liorlici'i:

.(]]]epxyBr],],]]. розг,ця,Ilати. здiiiснюва,ги аналjз заяв Iцодо пор,чшення

I I0li,,l lLього Полоrк!,Ill]я та ] отчвати Bi"ltloBi.ttHi вt]сновки;



" - -и експерliв з liгi чll iHruoi гал1 ri, ,r tалtlн_ , \,Ii]lи |l, .Bl1.1 pol)oL

Ir]j.l)l-]IIcloB}BaTll ,r схtriчнi i програлшi засоби д;lя достовlрного встанов,IIення

,1r,, ,ir, ,,,,1ayr,,"r,,r rt норп,r акадс,rIiчно'i доброчесtrостi за поданою заявою;
' -,,1,buorr,r,, irl,],орлlllцiilну роботу що/lо пilгt1,,T яризачiТ принципiв

litll, Lerti,tlttli доброчеснос гi та rtрофесiйlrоi етики педаrог]тIних працlвнипв,га

, \ , в o(Bi ,,I:

]ltiцilовати, проводити та пiдтриlчtувати .цослiл)t(еlrt]я з акадеýflчноl

.la.. ]l) l_! locTi. яt,,-,сri освjти та Еа,чково-,цосл]днllLlькоl дlяльltостI;
- |о,l),вати ttропtlзllцii шодо пiдвлrлlення ефективtкlстi вlIровадjliеIIвя

л1, ,,,lt,,,,iB акадсriчttоТ доброчесностj в освiтню та на,чково-,itосJliдницьп,),

дiя,Iьlliсть ЗЗСО;
- надавати рекомендацii та KoHcy;rbTauii щодсl способiв i ш,T яхiв бiльш

[,il. :. l]Ir,|ого доl1]].1)Iапllя нор\] цього ГIо.lоittення;

-itttлi l loBl tcl во,liення вiдпtlвiдно до виNlог чинного законодавства

Уt, -.rТllll,га rlopll;tTIlBI]иx (покаJIьlIих) док),\1ентiв ЗЗСС),

l. [ii lпtlrri tl,tbllict ь }а lIop} lUсltня ltкалсrtiчноТ_rобпочесносt i

j l, За порlrлсrrня uoplr цього По-поiliенrrя учасники осtslтIlього процес,ч

' ----,lост] згiдно виNIог чинIlого законодавстваlll] l)l. lrгь(я t(1 п lll(]]1l |J,]]I)}

l'i..,ritt t,

.:1.2, lIор},шення]r академiT ноi доброчесностi вважасться:

l,,ta.tcltilHuй плагiат опрIi,цюднснt{я (часткове або повнiстю)

I];]\'lioB!]x (r ворчrlх) рез_чль'l'атiв, отри\lаllих irrltlиrIlr_ способап{lr, як

l(']),jlbTa,I I]J]асного лос,tiдittення (твсlрчостi) таабо вiдтвог,ення

r,r,l,tiKut-.,, r t-ti.,iB {0' DИ.lКl'lН€r иr tBopiB \lllclctllB:]J illul"\
lBTclpiB без зil знаllення аt]горства;

L,,l,tllоп,titt,iaT опри,{юдненlIя (частково або ловtliстю) в;зсниr раlтiutе

.]П).бJIiliоВапIl\наукоВихрезу']IЬ,IаТiвякновllхttаt.ковIrхрезlльтатiв:
-(l,alбрикаIlirl вига:]Yваtlltя даIlих чIl dlaKтiB, шtо викOристовуIоться в

, ll|ы,\l' ttгоrе.i rб,, Ha\]i!rBll\ -]l,c, i,Ael.H) \:

- {l]a,l],cиiI)j]ia]Ijя свiдоrrа злtiна чи l,ло'rрiфiкацiя вхе I1аявних ланих, що

],,.,\|ll| { \ ,,,,в: ttt,пго проUес\ lll Ha\Бobll\-oc,lil:bJHb;
- с]lliс),l]ill]jlя - викоltання ]lись\lових робiт iз за,пученняT t roBtrimHix

ir;ерсл ilrфорrrlацii, Kpilr дозвоltеrrtJх дjrя використання, зt]liре}IJ пiд

,\',,lliHl,,.lUll! г(,t\ ]b,a]iB ав lJUня:

-лблlltн rtадання завiдоrrо неправдивоТ irrфорллалiТ щодо в,пзсноI

ocB]THbtli (HLt),KoBoi, творчоl'1 .tiя:rьностi чп оргапiзачiТ,_освiтlrього

lpoIlec}] c|op;rralrlt,l обvаrlу с. зокреrла, акаде\пчlIии п,папат,

.it\lогt.Iагiа г. фабрrlкаrtiя. фа.T ьсифiкаltiя та сll,iс\ванIlя;

rltбарItиtггпtl tlа,]анrtя (отриr,tаtrttя) учаснлlltопt освlLнього про]lесу чи

l',,пO{иll ,, lп о H.l Iil]lH1 {l,,|\и\lllнU!Jьпш iB, rl,tjHr, по("l)" п,льl чll

illь-якиr ilttших благ rlатерiатыrого lrtio Helt ll тер iального характер},з

\Lеl!ю о1l)tI]lання IIe] IравоNI]рних переваги в осв]тнь0\1Y проIIсс1;

"rt 
,, 1,,iц166.1gчq .,Bi ln"c rlвrIшеtt'л .l;lu {.]H,,KJllH' otlilllil

,-,;,зr, пт,тл,t ] lз IIllвча}tllя зlобvва,li в освi'l'и.
-1.i, За порl'тltення [равLц акадеN,Ilчlк)1 доброчесностi педаtогiчнi

пpIL]l]Bli1ll(li прllтяI vlоться до TaKlrx форлr вiдповiдалl,ностi :



-]lIlсцил.]I iL]арца;

il]\1iHic грiгг]]вllа:
]]ijl]loBa l] пl]иовоеннi або [озбав.]tення прIIсвосного педагоfiчноf()
, ,1],llq. ь ,{,, li, , ili]U iи llоi hа . el ор:']:

]lо]бавJсtl]]я пl]ава брiiти участь },роботi визttачених законоNI орfанiв
ч]I зlll'iNlати вIl]наченi законо\1 посадl1;

- irtlшi сРорrrи вi,Iповiдно до випtог тIинtlого законодавства Укра'lни.
.1 .+, За пор),ulеIJня правил акаделt]чноi доброчеснос,гi здобувачt освlти

l]J-r]] |rг\ |о]ься до ],аr<их форll вiдповi,ла,rьностi:
п(,)лерс]I71iенпя;
повтоI]не l1роходження,оцiнrоваIIrrя (контрольноi роботи, iсttиту,
laLtilty топtо);
повторнс ll]]оход}iення вiдповiднt'tгil освiтнього ко]\,1понсн,га

tlcBiTHboi проI,ралtи;
- позбавjIеl]ня або скорочення t{LtдJllи_\ ,:rJЁладолt пiльг, стлtпендiй

]])lllo,

5. Пtlперс,t;ltсння акаделriчHoi недобро.rесuостi
_i,l, !1,1я llоllеl]ед)l(ення недотрLl}Iаllня Hopl\,I та правrrл ;Lыlr;Lеrliчноl

ДL, )t ltict ]( l(T| в J J( (J ВикорIJсТоВусТься н|}сТ)'ПниI'i ко\fплекс
ll]] ll.L .IllLlHT]\ l.] \ (i ]] l ]],

к'в t :l бl t ьк:в- l l,],U|1\l\ b ||l ь t lo"),b],llB оса.lи. псJа-оI]чни\ пDацIRни
пр(] I ]с.()бх i,iiHicTb .lотриNlання прави-T академi.rноТ доброчесllостi, профссiriноi
e,l ,i Lil,l:

о ,llo rt,l, , ', '.,]lllя \le l о,lпЧ Н и \ \]] , cpia,liB:
] l]оведеIIl],] ccltiHalliB iз здобувачалrи освiти з llитань iнфорr,rачiйноi

,l ,,lI\,. , '{ (( ( 
'. пр]в.1.1ьнос H.lпllL.,d|r' H.l\'KoBo, lосл.'lllиUььи\.

I aiJiIaiIы]1]\ 1lобi.t,. прави,r опис1,.,uкере,,r та офtlрtrl,lення Llитувань;
.,,,l|_lio\l ,с ll, ,.oo\Ba,iB ocBi.J l1 -е_tз ot i.lttих пг.l ,iвниtсiв jr uttrt

llolttlixcTlrIлrt:
- l осIi]lен]]л |i()]]TPo]llo rчитс_п]в. Iiерiвникiв сскцiЙ \Ia,,toi lKa.lertii HlYK.

]oJIiB }]eJo;lи.lHtIx об'сднань Iцо]о прави,цьного офор:,л"lrенпя пос!1;lань
1 а :]7iepc]Ia iгrrlloprtauii r, 1rrli запозичеuь iдеи. tBcp5llceHb, вiдолIостеЙ
| о lцо,

б, Jд к, t tоч lli по.lо,дсll llя
6 1, 1(е lIолtllrlсння ]aTвep]l,i\ с l ьс я рiтленняьt педагогiчноТ ради ЗЗСО

l l ,-о l,.,q ь 'tп 1l,:1,o\l н, , :] l"-иl,'1 IiUelo,
(l ], Зьtiнrt та доIlовнення до По,цохення вносяться за pi tlенняrl

ll,,,|,, ,,i р:. ttt tl( L) .lBBUj,1 ься B-itoH Kll,{o\l нJч,1,1ьllи^'а лillсl!),


