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Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників  

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4 Обов’язкова  

Загальна кількість 
 годин – 120 
 

Рік підготовки: 
1-й 1-й 

Семестр 
2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
контактних – 2 
самостійної роботи студента – 
5 

14 год. 6 год. 
Практичні 

26 год. 6 год. 
Самостійна робота 

80 год. 108 год. 
Вид контролю: залік 

 
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. 

 



2. МАТРИЦЯ  
компетентностей, програмних результатів навчання, методів навчання, методів контролю  

з навчальної дисципліни «Академічна доброчесність університетської спільноти» 
 

Компетентності, які формуються з 
посиланням на шифр відповідно до освітньої 

програми 

Програмні результати навчання з 
посиланням на шифр відповідно до 

освітньої програми 

Методи навчання  
 

Методи 
контролю  

 
ЗК 3. Здатність учитись і оволодівати 
сучасними знаннями, критично оцінювати 
інформацію з різноманітних джерел, 
переосмислювати власний і чужий досвід, 
аналізувати свою професійну й соціальну 
діяльність та ухвалювати конструктивні 
рішення. 
ЗК 4. Здатність діяти на засадах етичних 
мотивів, соціально відповідально й свідомо. 
ЗК 7 Знання основних методів наукового 
пошуку; вміння планувати й організовувати 
дослідження за прикладною тематикою, 
узагальнювати отримані результати, 
оформлювати і презентувати наукові 
здобутки відповідно до чинних вимог. 
ЗК 8. Уміння виробляти власну стратегію і 
тактику професійної поведінки, діяльності з 
урахуванням інтересів колективу, навички 
роботи в команді. 
ФК 8. Здатність до комунікації зі 
спільнотами, уміння організувати 
комунікацію суб’єктів навчального процесу, 

ПРН 2. Знає особливості розвитку сучасної 
біологічної науки, основні методологічні 
принципи наукового дослідження, 
методологічний і методичний 
інструментарій проведення наукових 
досліджень за спеціалізацією, представляє 
результати наукової роботи письмово (у 
вигляді звіту, наукових публікацій тощо) 
та усно (у формі доповідей та захисту 
звіту) з використанням сучасних 
технологій, вміє коректно вести дискусію. 
ПРН 3. Розуміє основні засади 
функціонування міжнародної наукової 
спільноти: принципи рецензування 
рукописів публікацій, вимірювання 
наукометричних індексів, організації 
міжнародного співробітництва, подання 
конкурсних заявок на гранти та принципи 
їх відбору. 
ПРН 4. Знає основні вимоги чинного 
законодавства України щодо використання 
біологічних ресурсів, користується 

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. 

Спостереже
ння за 
навчальною 
діяльністю 
здобувачів, 
усне 
опитування, 
оцінювання 
самостійної 
роботи 
(проєкт, 
доповідь, 
реферат, 
есе, 
повідомленн
я, 
презентація, 
складання 
глосарію, 
ментальних 
карт, 
таблиць), 



створювати рівноправне, справедливе освітнє 
середовище, здатність аргументовано 
переконувати колег у правильності 
пропонованого рішення, вміння донести до 
інших свою позицію. 
ФК 14. Здатність виконувати роботу з 
дотриманням правил біологічної етики, 
біобезпеки, біозахисту. 
ФК 15. Здатність проводити дослідження та 
здійснювати викладання із дотриманням 
норм академічної доброчесності, розуміти 
основні засади міжнародних практик з 
ділового адміністрування науково-дослідної 
діяльності. 

нормативно-правовими актами та 
нормативно-технічною документацією. 
ПРН 13. Має навички оцінювання 
непередбачуваних проблем у професійній 
діяльності і обдуманого вибору шляхів їх 
вирішення, здатний нести відповідальність 
за результати своєї професійної діяльності. 
 ПРН 20. Дотримується норм академічної 
доброчесності під час навчання та 
провадження наукової діяльності з метою 
забезпечення довіри до результатів 
наукової роботи, знає основні правові 
категорії та особливості використання 
результатів інтелектуальної діяльності. 

Самостійна робота: складання 
глосарію, ментальних карт, 
таблиць, розробка проєкту, 
написання доповіді, есе, 
повідомлення, підготовка 
презентацій. 

залік. 

  



3. Структура навчальної дисципліни 
 
 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

ус
ьо

го
 зокрема 

У
сь

ог
о зокрема 

л.
 

пр
. 

с.
р.

 

л.
 

пр
. 

с.
р.

 

Тема 1. Основні засади курсу «Академічна 
доброчесність університетської спільноти». 

14 2 2 10 15 1 1 13 

Тема 2. Дотримання стандартів і принципів 
академічної доброчесності як запорука 
успішного розвитку суспільства.  

16 2 4 10 15 1 1 13 

Тема 3. Основні види порушень академічної 
доброчесності та відповідальність. 

16 2 4 10 15 1 1 13 

Тема 4. Дотримання академічної 
доброчесності здобувачами, педагогічними, 
науково-педагогічними та науковими 
працівниками закладів вищої освіти. 

16 2 4 10 15 1 1 13 

Тема 5. Проблема академічного плагіату у 
вищий освіті. 

16 2 4 10 16 1 1 14 

Тема 6. Реалізація програм академічної 
доброчесності в Україні. 

26 2 4 20 28 - - 28 

Тема 7. Основні засади академічного 
письма. 

16 2 4 10 16 1 1 14 

Усього годин 120 14 26 80 120 6 6 108 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
 

4.1. Теми лекцій 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Д.ф.н З.ф.н 
1 Основні засади курсу «Академічна доброчесність університетської 

спільноти». 
2 1 

2 Дотримання стандартів і принципів академічної доброчесності як 
запорука успішного розвитку суспільства.  

2 1 

3 Основні види порушень академічної доброчесності та 
відповідальність. 
 

2 1 

4 Дотримання академічної доброчесності здобувачами, педагогічними, 
науково-педагогічними та науковими працівниками закладів вищої 
освіти. 

2 1 

5 Проблема академічного плагіату у вищий освіті. 2 1 
6 Реалізація програм академічної доброчесності в Україні. 2 
7 Основні засади академічного письма. 2 1 



 Разом  14 6 
 
 
 

4.2. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Д.ф.н З.ф.н 
1 Академічна доброчесність. Етичний кодекс молодого вченого. 

 
2 2 

2 Стандарти та принципи академічної доброчесності в закладі вищої 
освіти. 

4 

3 Плагіат, як спосіб порушення та крадіжки інтелектуальної власності.  2 
4 Антиплагіатні програми та їх застосування. 2 2 
5 Порушення академічної доброчесності у вищій освіті. Види 

відповідальності за порушення академічної доброчесності. 
2 

6 Основні засади академічного письма. Поняття академічної 
грамотності та його структура. 

4 

7 Технології генерації та організації ідей в академічному тексті. 
Креативність та креативне мислення. 

4 2 

8 Академічний текст як система. 2 
9 Проблемні питання академічної доброчесності у вищій школі України. 2 
10 Академічна культура й академічна доброчесність, як соціальний 

капітал сучасної вищої освіти України. 
2 

 Разом 26 6 
 

 
4.4. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Д.ф.н З.ф.н 
1 Академічна культура: поняття, функції, складові. 10 13 
2 Академічна недоброчесність в освітньому середовищі. Плагіат, види плагіату, 

протидія плагіату. 
10 13 

3 Порушення принципів академічної доброчесності та відповідальність. 10 13 
4 Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої 

освіти 
10 13 

5 Основні засади академічного письма, характеристики академічного тексту. 10 14 
6 Креативність і креативне мислення. 10 14 
7 Досвід реалізації програм академічної доброчесності у ЗВО України. 10 14 
8 Програми академічної доброчесності в закладах вищої освіти 

провідних країн світу. 
10 14 

 Разом 80 108 



 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 
Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, 

затверджені в ДДПУ (для оцінювання заліку): 
- на оцінку «зараховано» (60-100 балів) заслуговує здобувач вищої 
освіти, який за час відвідування лекційних, практичних та/або лабораторних 
занять й за виконану самостійну роботу отримав зазначену кількість балів 
упродовж семестру; 
- оцінка «не зараховано» (0-59 балів) виставляється здобувачеві вищої 
освіти, який за час відвідування лекційних, практичних та/або лабораторних 
занять й за виконану самостійну роботу не набрав 60 балів упродовж 
семестру, він має прогалини в знаннях основного навчально-програмного 
матеріалу. 

Оцінювання результатів навчання здійснюється під час проведення всіх 
видів занять і самостійної роботи.  

Оцінювання результатів навчання студентів у процесі лекції 
виставляється за такими критеріями: 

− присутність здобувача на лекції, складання її конспекту й активна 
участь у процесі лекції. 

Оцінювання результатів навчання студентів у процесі практичного 
заняття виставляється за такими критеріями: 

− під час опитувань – за повну та ґрунтовну відповідь на задане 
запитання з теми заняття;  

− у процесі виконання ситуаційних вправ і завдань – за 
запропонований правильний алгоритм (послідовність) виконання завдання; 
за знання теоретичних основ проблеми, порушеної в завданні. 

Оцінювання розроблених проєктів, презентацій за визначеними темами 
виставляється відповідно до критеріїв: 

− за повноту та використання сучасних концепцій і джерел інформації 
(крім лекційного конспекту має бути ще не менше трьох джерел інформації);  

− за оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань на 
літературні та інтернет джерела;  

− за наявність змістовних висновків;  
− за глибокі знання навчального матеріалу, що містяться в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах.  
Унаслідок виявлення невідповідності результатів навчання окремим 

критеріям із тієї чи іншої форми контролю знань кількість балів, що 
виставляється здобувачеві, може бути знижена: 

− за неповну відповідь;  
− за кожну неправильну відповідь;  
− за невчасне виконання завдання;  
− за недостовірність поданої інформації;  
− за недостатнє розкриття теми;  
− за відсутність посилань на інтернет і літературні джерела.  



6. Засоби діагностики результатів навчання 
Засоби діагностики результатів навчання студентів рівня вищої освіти 

магістр із навчальної дисципліни «Академічна доброчесність 
університетської спільноти» передбачають поточне опитування на 
практичних заняттях і в процесі консультативної роботи; опитування та 
співбесіда на лекційних заняттях; перевірка розробленого проєкту рецензій, 
конспектів літературних джерел, доповідей, есе, повідомлень, презентацій, 
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