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Опис навчальної дисципліни 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ  

Кількість 

кредитів  

3 

Рік 

підготовк

и, семестр  

1  

2 

Компонен

т 

освітньої 

програми 

Обов’язковий  

Викладач Гарань Н. С. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Контактн

а 

інформаці

я  

garan_nat@i.ua 

Консульт

ації 

cереда з 11.00 до 12.00 

Анотація 

навчальн

ої 

дисциплін

и 

об’єкт вивчення – академічна доброчесність у системі вищої освіти 

предмет вивчення – принципи академічної доброчесності в 

освітянському та науковому просторі, формування академічної 

культури свідомого громадянина, фахівця вищої кваліфікації, 

підготовленого до професійної діяльності в різних галузях освіти, 

науки, культури, народного господарства, техніки тощо. 

Опис 

навчальн

ої 

дисциплін

и 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Академічна 

доброчесність університетської спільноти» є формування цілісної 

системи знань про сучасні принципи академічної доброчесності в 

освітянському та науковому просторі, набуття здобувачами 

навичок і компетентностей щодо організації освітньої та наукової 

роботи, з дотриманням правил академічної доброчесності та 

етичних норм здійснення освітньої діяльності. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Академічна 

доброчесність університетської спільноти»: 

- формування цілісного уявлення про сутність академічної 

доброчесності та нечесності,  

- окреслення шляхів і способів підвищення академічної культури 

магістрантів,  

- набуття практичного досвіду самостійного пошуку, 

опрацювання та коректного використання джерел,  

- вироблення навичок наукового мовлення, формування навичок 

аналізу та реферування наукових текстів, підготовки на основі 

опрацьованих власних робіт. 

mailto:garan_nat@i.ua


Передумовами вивчення навчальної дисципліни є набуті раніше 

компетентності та результати навчання з ОК: філософія освіти та 

науки, сучасні інформаційні технології, методологія наукових 

досліджень (за спеціальністю). 

Програмні компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

Спеціальні компетентності (ФК) 

СК-1. Здатність усвідомлювати концептуальні засади, цілі, 

завдання, принципи функціонування системи освіти, 

усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем у 

глобальному світі. 

СК-6. Здатність створювати власний професійний імідж, 

самопрезентувати результати професійної діяльності, керувати 

власним життям і кар’єрою. 

Ключові слова: академічна доброчесність, вища освіта, плагіат, 

стандарти та принципи академічної доброчесності, етичний 

кодекс, програми академічної доброчесності, академічне письмо, 

академічна культура  

Очікувані результати навчання:  

ПРН-01. Критично осмислювати та інтегрувати знання про 

концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування 

середньої освіти в Україні в перебігу розв’язання складних задач у 

широких мультидисциплінарних контекстах. 

ПРН-04. Організовувати та управляти освітніми процесами у 

складних, непередбачуваних умовах, що потребують нових 

стратегічних підходів, налагоджувати співпрацю з різними 

соціальними інституціями, категоріями фахівців, використовуючи 

інформаційно-комунікаційні технології та цифрові сервіси. 

ПРН-07. Планувати, організовувати і здійснювати науково-

педагогічні (експериментальні) дослідження у сфері середньої 

освіти на засадах академічної доброчесності; аналізувати, 

узагальнювати і презентувати результати дослідження; доводити 

власну наукову позицію. 

ПРН-08. Складати програму саморозвитку та самовдосконалення, 

обирати ефективний інструментарій самопрезентації результатів 

власної професійної діяльності, створювати власний професійний 

імідж. 

Матеріали та ресурси: 

Рекомендована література: 

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та 

пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за 

заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. 



Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с. 

2. Академічне письмо: навч. посібник / Уклад. Ревуцька С., 

Зінченко В. Кривий Ріг. 2019. 130 с. URL: 

http://elibrary.donnuet.edu.ua/1644/1/ 

3. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни 

«Академічна доброчесність університетської спільноти» для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та 

заочної форми навчання: 2-ге вид. перероб. та доповн. / Уклад.: Н. 

С. Гарань, Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», 2021. 62 с. 

4. Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах 

вищої освіти/ Лист МОН № 1/9-565 від 26.10.17 року. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-zacikavleno-shob-bilshe-kompanij-na-

kshtaltplagiatpl-spivpracyuvalo-z-ministerstvom-dlya-vdoskonalennya-

antiplagiatnihperevirok-liliya-grinevich 

Платформи та сервіси дистанційного навчання: Moodle: 

- дистанційний курс «Академічна доброчесність університетської 

спільноти» 

(http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1167) 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Академічна культура українського студентства: основні 

чинники формування та розвитку. Матеріали для ознайомлення з 

результатами проекту №49169. м. Київ. URL: 

http://fond.sociology.kharkov.ua/images/docs/academ_cult 

2. Довідник користувача Антиплагіатної інтернет-системи 

StrikePlagiarism.com. URL: 

http://lib.nure.ua/storage/app/media/Docs_rul/plag/plag_user_manual.p

df 

3. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 р. схвалено Указом Президента України № 344/2013 від 25 

черв. 2013 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 344/2013 

4. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 

URL: https://naqa.gov.ua 

5. Про вищу освіту: Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 

р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). 

URL : 

www.americancouncils.org.ua/uk/pages/34/Strengthening%20Academi

c%20Integrity% 20in%20Ukraine%20Project%20(SAIUP).html  

Теми Тема 1. Основні засади курсу «Академічна доброчесність 

університетської спільноти». 

Тема 2. Дотримання стандартів і принципів академічної 

доброчесності як запорука успішного розвитку суспільства.  

http://elibrary.donnuet.edu.ua/1644/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-zacikavleno-shob-bilshe-kompanij-na-kshtaltplagiatpl-spivpracyuvalo-z-ministerstvom-dlya-vdoskonalennya-antiplagiatnihperevirok-liliya-grinevich
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-zacikavleno-shob-bilshe-kompanij-na-kshtaltplagiatpl-spivpracyuvalo-z-ministerstvom-dlya-vdoskonalennya-antiplagiatnihperevirok-liliya-grinevich
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-zacikavleno-shob-bilshe-kompanij-na-kshtaltplagiatpl-spivpracyuvalo-z-ministerstvom-dlya-vdoskonalennya-antiplagiatnihperevirok-liliya-grinevich
http://fond.sociology.kharkov.ua/images/docs/academ_cult
http://lib.nure.ua/storage/app/media/Docs_rul/plag/plag_user_manual.pdf
http://lib.nure.ua/storage/app/media/Docs_rul/plag/plag_user_manual.pdf
https://naqa.gov.ua/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/


Тема 3. Основні види порушень академічної доброчесності та 

відповідальність. 

Тема 4. Дотримання академічної доброчесності здобувачами, 

педагогічними, науково-педагогічними та науковими 

працівниками закладів вищої освіти. 

Тема 5. Проблема академічного плагіату у вищий освіті. 

Тема 6. Реалізація програм академічної доброчесності в Україні. 

Тема 7. Основні засади академічного письма. 

Методичн

і поради 

для 

викладачі

в 

«Як 

навчати?

» 

Методи навчання: поєднання традиційних та інтерактивних 

методів навчання з використанням інноваційних технологій. 

Словесні методи: інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-

дискусії, лекції-презентації, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання). 

Практичні методи: практичні заняття, навчальні дискусії, робота в 

групах, робота в парах. 

Наочні методи: методи спостереження, ілюстрації, демонстрації, 

презентації. 

Робота з навчально-методичною літературою: конспектування, 

тезування, аналіз, рецензування. 

Відеометод у сполученні з новітніми інформаційними 

технологіями та комп'ютерними засобами навчання: дистанційні, 

мультимедійні, веб-орієнтовані та ін. 

Самостійна робота: складання глосарію, ментальних карт, таблиць, 

розробка проєкту, написання доповіді, есе, повідомлення, 

підготовка мультимедійних презентацій. 

Методичн

і поради 

для 

здобувачі

в 

«Як 

навчатис

я?» 

Здобувачі опрацьовують теоретичний матеріали лекцій і 

презентацій; готуються до практичних занять, складають 

ментальні карти, розробляють проєкт, пишуть есе, готують 

презентації, доповіді. 

Види роботи здобувачів: складання глосарію, виконання 

комплексних завдань, порівняльний аналіз, розробка 

мультимедійних презентацій, робота над науковим повідомленням, 

перегляд та обговорення відеоматеріалів, підготовка виступів, 

творчих звітів, робота в парах, у групах, презентації результатів 

виконаних завдань тощо. 

Оцінюван

ня 

Види, методи та форми контролю: спостереження за навчальною 

діяльністю здобувачів, усне опитування, оцінювання самостійної 

роботи (проєкт, доповідь, реферат, есе, повідомлення, презентація, 

складання глосарію, ментальних карт, таблиць), залік. 

Упродовж вивчення дисципліни здобувач повинен набрати 60-100 

балів. 60 балів – визначається як сумарна мінімальна кількість 

балів для отримання допуску до складання заліку, 100 балів – 

сумарна максимальна кількість балів. Підсумковий контроль: 

залік.  

Розподіл балів із дисципліни 



Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із 

розподілом за темами за результатами поточного контролю 

(денна форма навчання) 

 

Тема 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Max Min Max Min Max Min 

Т 1 1 0,5 5 2 8 6 

Т 2 1 0,5 5 2 8 6 

Т 3 1 0,5 5 2 8 6 

Т 4 1 0,5 5 2 8 6 

Т 5 1 0,5 5 2 8 6 

Т 6 1 1 5 2 9 6 

Т.7 1 0,5 5 2 9 6 

Разом 7 4 35 14 58 42 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із 

розподілом за темами за результатами поточного контролю 

(заочна форма навчання) 

 

Тема 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Max Min Max Min Max Min 

Т 1 1 0,5 5 2 8 6 

Т 2 1 0,5 5 2 8 6 

Т 3 1 0,5 5 2 8 6 

Т 4 1 0,5 5 2 8 6 

Т 5 1 0,5 5 2 8 6 

Т 6 - - - - 16 9 

Т 7 1 0,5 5 2 8 6 

Разом 6 3 30 12 64 45 

 

100 балів – сумарна максимальна кількість балів, 60 балів – 

сумарна мінімальна кількість балів. 

Політика щодо дедлайнів і перескладань, академічної 

доброчесності, відвідування: перездача та повторне вивчення 

дисципліни здійснюється відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу в ДДПУ 

(http://www.slavdpu.dn.ua/images/stories/news/normativ/025.pdf), 

Положення про академічну доброчесність педагогічних, науково-

педагогічних працівників та здобувачів у ДДПУ 

(http://www.slavdpu.dn.ua/images/stories/news/normativ/012.pdf), 

роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої 

максимальної кількості балів за відповідний вид діяльності).  

Перескладання підсумкового контролю відбувається із дозволу 



деканату за наявності поважних причин (лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 

заліку заборонено (у т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

підготовки до практичних завдань і у процесі заняття. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (хвороба, працевлаштування, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватися дистанційно за 

погодженням із керівництвом. 
Переваги 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

«Бонус 

вивчення» 

Навчальну дисципліну «Академічна доброчесність 

університетської спільноти» розроблено відповідно до потреб 

здобувачів, ураховано персоналізовані траєкторії навчання; 

вивчення даного курсу передбачає набуття теоретичних знань і 

практичних навичок щодо принципів і правил дотримання 

політики академічної доброчесності на прикладі вітчизняного та 

міжнародного досвіду; формування цілісної системи знань про 

сучасні принципи академічної доброчесності в освітянському та 

науковому просторі, компетентностей щодо організації освітньої 

та наукової роботи, з дотриманням правил академічної 

доброчесності та етичних норм здійснення освітньої діяльності, 

запобігання проявам шахрайства та плагіату в освітньо-науковій 

сфері. 

 

 

Гарань Н.С. 

канд. пед. наук, доцент кафедри ПВШ    
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