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опис курсу:
Курс є необхідною складовою частиною 
вивчення антикорупційних студій. Цей курс 
дає можливість магістрантам застосовувати 
теоретичні знання, набуті у навчальному курсі, до 
процесу використання їх в майбутній практичній 
професійній діяльності. Курс «Академічна 
доброчесність» розрахований на магістрів 2 року 
навчання програми «Антикорупційні студії».

мета курсу – формування цілісної системи знань 
про сукупність моральних та юридичних принципів 
і правил, якими мають керуватися учасники 
освітнього та наукового процесів в академічному 
середовищі; розвиток практичних умінь і навичок 
для реалізації вищезазначених принципів та 
правил під час здійснення професійної та наукової 
діяльності.

Завданнями цього навчального курсу є: 
• Ознайомити з визначенням поняття «академічна 

доброчесність» у відповідно до вітчизняного 
законодавства та зарубіжного досвіду;

• Усвідомлення основоположних цінностей 
академічної доброчесності за допомогою 
розкриття понять «академічний плагіат» та 
«самоплагіат»;

• Поглиблення навичок інформаційної 
грамотності в контексті академічної 
доброчесності;

• Засвоєння знань з використання баз даних 
наукової інформації та он-лайн платформ для 
дослідників з метою верифікації джерел;

• Формування умінь зі створення бібліографічного 
опису та посилань на джерела інформації в 
академічних текстах у тому числі за допомогою 
програмних продуктів (бібліографічних 
менеджерів);

• Усвідомлення необхідності дотримання норм 
академічної доброчесності  як реалізації 
основних цінностей в майбутній професійній 
діяльності.

у результаті вивчення курсу студент повинен 
знати:
• Визначення дефініцій: «академічна 

доброчесність», «академічний плагіат», 
«самоплагіат» та зміст цих понять;

• Ключові цінності академічної доброчесності;
• Основні техніки уникнення академічного 

плагіату: збереження балансу голосу, цитування, 
перефразування, узагальнення;

• Основні критерії оцінки інформаційних джерел: 
авторитет, надійність, покриття, актуальність;

• Механізми захисту від академічного плагіату 
шляхом депонування власних робіт до 
інституційного або тематичного репозитарію;

• Принципи інформаційного пошуку, у тому числі 
з урахуванням наукометричних показників;

• Принципи оформлення посилань на 
інформаційні джерела.

у результаті вивчення курсу студент повинен 
уміти:
• Розрізняти види порушень академічної 

доброчесності;
• Реалізовувати алгоритм самостійного пошуку 

вирішень етичних дилем у академічному 
середовищі;

• Здійснювати пошук та критично осмислювати 
інформаційні джерела (бази даних, он-лайн 
пошукові інструменти, профілі дослідників та 
установ);

• Створювати бібліографічні посилання, у 
тому числі з використанням бібліографічних 
менеджерів (Mendeley, Zotero, 4RefONAFT);

• Застосовувати техніки уникнення академічного 
плагіату.

Контактна інформація:
Рябець І.В., , ст.викл. кафедри політологія НаУКМА

список розсилки групи: ac_masters2019@googlegroups.com

Місце: 4-100.

Ця програма стала можливою завдяки підтримці американського 
народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку 
(USAID). Зміст цієї програми є виключною відповідальністю організації 
Грантоотримувача і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду 
Сполучених Штатів.
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Курс «Академічна доброчесність»

роЗКлАд ЗАнять

№ тема дата  час лек-
цій 

семінар-
ських 

занять

самостійна 
та індиві-
дуальна 
робота 

Зміни до 
розкладу

1
Зміст поняття 
«академічна 
доброчесність»

05.09.2020 10:00-12:50 1 1 2

2

Види порушень 
академічної 
доброчесності, 
«плагіат» та 
«самоплагіат»

12.09.2020 10:00-12:50 1 1 2

3

Інформаційна 
грамотність 
як складова 
академічної 
доброчесності

19.09.2020 10:00-12:50 1 1 2

4

Верифікація 
джерел за 
допомогою 
інформаційного 
пошуку

03.10.2020 13:30-16:20 1 1 2

5
Баланс голосу та 
техніки уникнення 
плагіату

10.10.2020 10:00-12:50 1 1 2

6

Вирішення 
етичних дилем 
з академічної 
доброчесності 
в освітньому 
середовищі

17.10.2020 13:30-18:00 - 1 2

Антикорупційна 
політика у 
закладах освіти

24.10.2020 10:00-12:50 2 1 -
Запроше-
ний 
експерт

 Викладач: 

Всі письмові роботи надсилати на ryabetsiv@ukma.edu.ua, в копію ставити acrec.kma@gmail.com .         
Веб-сайт курсу
Програма, анонси та навчальні  матеріали будуть розміщені на веб-сайті ACREC: https://acrec.org.ua/
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КрИтеріЇ оЦінЮВАння ЗнАнь і Вмінь студентіВ, 
умоВИ ВИЗнАчення нАВчАльного рейтИнгу:

Види навчальних поточних завдань і бали за них

Вид 
навчальних завдань

обсяг
за 

семестр

максимальна кількість балів
за виконану роботу

Оволодіння теоретич ним 
матеріалом та активна участь у 
дискусіях на лекціях

5 По 2 бали за кожну із п’яти лекцій.  
Усього за семестр – 10 балів

Правильні відповіді на  
запитання семінару 6 Кожна правильна відповідь - 2 бали.  

Усього за семестр – 12 балів

Складання порівняльної таблиці 
кодексів честі університетів 1 Кожне індивідуальне правильне письмове завдання – 

10 балів.

Виконання інформаційного 
пошуку 1 Кожне індивідуальне правильне письмове завдання – 

10 балів.

Складання бібліографічного 
опису та перефразування 1 Кожне індивідуальне правильне письмове завдання – 

10 балів.

Написання есе 1 Кожне індивідуальне есе оцінюється максимально в 18 
балів

сукупний рейтинг - 70 балів

Рівень поточних знань студентів оцінюється відповідно до методики рейтингової оцінки. Сутність 
методики полягає у визначенні поточного рейтингу студента, що розраховується як сума балів за всіма 
видами практичних завдань та результатами самостійної роботи і нарощується протягом семестру. 

КрИтеріЇ сКлАдАння ЗАліКу

Кожен варіант завдань під час проведення заліку буде однакової складності. Зміст питань та завдань 
розраховано на письмову роботу студента/студентки протягом двох академічних годин. Підсумковою 
формою контролю з дисципліни «Академічна доброчесність» є залік, після проведення якого можна 
отримати максимально 30 балів. Критерії оцінювання знань студентів при складанні заліку наведені в 
таблиці.

Критерії оцінювання знань з курсу «Академічна доброчесність»

Характеристика відповідей за варіантом максимальна кількість балів 

Правильні відповіді на запитання дидактичного 
тесту 30

усього 30 балів

За результатами навчальної діяльності студента або студентки протягом семестру та результатами 
складання заліку визначається якість знань особи. Вона оцінюється за рейтинговою системою та 
трансформується в національну шкалу та шкалу ЕСТS (див. таблицю).
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Відповідність показників 100-бальної університетської шкали 
оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу естS.

За шкалою 
університету

За національною шкалою
За шкалою ECTS

Екзамен Залік

91 – 100 5 (відмінно)

Зараховано

A (відмінно)

81 – 90
4 (добре)

B (дуже добре)

71 – 80 C (добре)

66 – 70
3 (задовільно)

D (задовільно)

60 – 65 E (достатньо)

30 – 59
2 (незадовільно) Не зараховано

FX (незадовільно – з можливістю 
повторного складання)

1 – 29 F (незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом)

ФормИ тА методИ КонтролЮ

мета і форми поточного контролю
мета поточного контролю – оцінити ступінь засвоєння теоретичного і практичного матеріалу та рівень 
знань студентів з відповідних розділів дисципліни. 
Рівень поточних знань оцінюється в балах по кожному із передбачених видів практичних завдань окремо:
• володіння теоретичним матеріалом;
• підготовка письмових завдань (створення таблиць, есе);
• виконання Building Blocks Search;
• складання бібліографічного опису з подальшим перефразуванням. 

Студенти, поточні знання яких оцінені на “незадовільно” (0-29 балів), вважаються не атестованими і до 
заліку з дисципліни не допускаються. Студенти, які за роботу в семестрі та на залікові набрали 30-59 
балів мають право на перескладання.

мета і форми підсумкового контролю знань
Підсумковий контроль знань здійснюється наприкінці семестру шляхом складання заліку.
До заліку допускаються студенти, які мають необхідний рівень поточних знань.
Залік проводиться в змішаній формі, завдання на залік, які складаються на основі програми курсу та 
мають однаковий рівень складності. На підготовку відповіді на запитання до заліку відводиться 30 
хвилин. Додатковими матеріалами під час проведення іспиту користуватися не дозволяється.

Питання для підготовки до заліку
Залік проводиться у вигляді дидактичного тесту в форматі «multiple choice».

творче (індивідуальне) завдання 
Творчим (індивідуальним) письмовим завданням до дисципліни «Академічна доброчесність» є есе. Його 
компонентами виступають:  огляд джерел з теми, аналіз проблеми, власна оцінка проблеми. Тематика 
творчих (індивідуальних) завдань може змінювати щороку відповідно до законодавчих та соціальних змін 
у галузі якості вищої освіти України. 
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Загальні вимоги до виконання письмових та творчих робіт 
(індивідуальних завдань)
Вимоги до порівняльної таблиці кодексів честі:
1. письмове завдання складається із титульного аркуша, порівняльної таблиці списку використаних 

джерел;
2. у цій письмовій роботі думки формулюються у науково-публіцистичному стилі;
3. індивідуальне завдання за формою є порівняльною таблицею, обсяг якої від 1 до 3 аркушів А4, 

надрукованих 12 кеглем, через 1 інтервала, шрифтом TIMES NEW ROMAN, береги (поля) - зверху, 
знизу – 1,5 см; ліворуч, праворуч – 1 см. Текст на сторінці необхідно вирівняти за шириною. Якщо 
дозволить викладач, то це творче завдання можна надсилати на його електронну робочу адресу, але 
ТІЛЬКИ у форматі WORD.

4. список використаних джерел не менше 2 описувати за ДСТУ 8302:2015

Порівняльна таблиця кодексів честі університету

обсяг 

струк-
турні 
еле-

менти 

Ці-
льова 
ауди-
торія

Проце-
дура при-
йняття та 
затвер-
дження

механізм оз-
найомлення та 
надання згоди 

про дотримання 
кодексу честі

Зазначені 
види по-
рушень

Зазначе-
ні види 

санкцій за 
порушення

Університет 1

Університет 2

Вимоги до змісту завдання 
Building Blocks Search:
1. Для виконання цього завдання необхідно 

відкрити базу Web of Science  
https://www.webofscience.com/

2. Обрати пошуковий запит: не менше, ніж 3 
слова (фасети).

3. До кожного ключового слова необхідно 
підібрати не менше, ніж 3 синоніми.

4. Інструкція виконання пошуку представлена у 
відео від Копенгагенського Університету  
https://ru.coursera.org/lecture/
academicinfoseek/2-5-performing-a-building-
blocks-search-rune-kurdahl-QjkNX

5. Після завершення пошуку з історії пошуку 
вибрати кінцевий пошуковий результат #3 
AND #2 AND #1 та перші 5 записів відправити 
викладачу на корпоративну е-пошту у форматі: 
«автор, назва, джерело», в примітках вказати 
свої контактні дані, ПІБ, групу, факультет та 
використані ключові слова і синоніми до них. 
Стиль е-листа HTML.

Вимоги до самостійного 
пошуку статті та складання 
бібліографічного опису з 
подальшим перефразуванням:
1. Здійснити пошук статі за темою, дотичною до 

боротьби з корупцією в Україні та/або світі у 
передплачених НаУКМА базах даних (деталі 
на сторінці НБ НаУКМА  
https://library.ukma.edu.ua/index.php?id=643 )

2. Описати статтю у ДСТУ 8302:2015 за 
допомогою реферативного менеджера 
4REFONAFT https://4ref.onaft.edu.ua/

3. Процитуйте дослівно уривок зі статті, 
позначивши наприкінці внутрішньотекстове 
посилання.

4. Перефразуйте обраний уривок з відповідним 
оформленням.

5. Оформлення має бути ТІЛЬКИ у форматі WORD 
14 кеглем, через 1,5 інтервала, шрифтом TIMES 
NEW ROMAN, береги (поля) - зверху, знизу – 
2 см; ліворуч – 2,5 – 3 см; праворуч – 1,5 – 1 
см. Текст на сторінці необхідно вирівняти за 
шириною. Якщо дозволить викладач, то це 
творче завдання можна надсилати на його 
електронну робочу корпоративну адресу. 
Важливо вказати прізвище та контакти того, 
хто виконав завдання.
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Вимоги до есе:
1. Письмове завдання складається із 

титульного аркуша, огляду джерел, аналізу 
проблеми, власної оцінки проблеми, списку 
використаних джерел;

2. У цій письмові роботі думки формулюються у 
науково-публіцистичному стилі розповідними 
поширеними реченнями із правильним 
порядком слів, кожна окрема думка - це 
окремий абзац, кожний абзац починається з 
червоної строки;

3. Індивідуальне завдання за формою це есе, 
обсяг якого від 4 до 6 тис. знаків з пробілами 
(приблизно – 2,5-4 сторінок А4), надрукованих 
14 кеглем, через 1,5 інтервала, шрифтом 
TIMES NEW ROMAN, береги (поля) - зверху, 
знизу – 2 см; ліворуч – 2,5 – 3 см; праворуч 
– 1,5 – 1 см. Текст на сторінці необхідно 
вирівняти за шириною. Якщо дозволить 
викладач, то це творче завдання можна 
надсилати на його електронну робочу адресу, 
але ТІЛЬКИ у форматі WORD.

4. Список використаних джерел (6-9 джерел) 
описувати за ДСТУ 8302:2015

Вимоги до змісту письмової 
роботи:
У роботі потрібно використати:

 r Мінімум 2 Інтернет-джерела
 r Мінімум 2 друкованих книжкових видання
 r Мінімум 2 друкованих періодичних видання
 r Щонайменше 3 джерела мають бути 

цьогорічними або минулорічними

тематика творчого 
індивідуального завдання 
(есе)
1. Академічна нечесність як прояв корупції 

в освітньому науковому та навчальному 
середовищі.

2. Академічний плагіат як різновид плагіату.
3. Верифікована інформація як метод боротьби з 

академічною нечесністю.
4. Етичні дилеми у відносинах опонент-

дисертант та науковий керівник-магістрант.
5. Неправильний бібліографічний опис як прояв 

плагіату.

методИчні ВКАЗіВКИ до 
ВИКонАння сАмостійноЇ 
роботИ

мета і завдання самостійної 
роботи
Головна мета проведення самостійної роботи 
полягає у необхідності більш широкого огляду 
тематики курсу з використанням матеріалів 
періодичних видань, наукових праць, баз даних, 
монографій з окремих питань дисципліни. 
Важливою складовою самостійної роботи студентів 
є виконання індивідуальних робіт.
Виконання індивідуальних робіт має на меті: 

 r закріплення знань теоретичного курсу;
 r напрацювання вмінь з аналізу законодавчої 

бази України в сфері забезпечення якості 
вищої освіти та протидії плагіату.
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Зміст та обсяг індивідуальних письмових Завдань З курсу

№
теми індивідуальне письмове завдання література Форма 

контролю

1
Порівняйте структуру кодексу честі Колумбійського 
університету (Columbia University) та Положення про 
академічну доброчесність НаУКМА

Основна літе-
ратура: 3, 6

Перевірка 
порівняльної 
таблиці

2;3

Оберіть тему наукової розвідки, що стосується акаде-
мічної доброчесності, та розбийте її на ключові сло-
ва. Підберіть синоніми до ключових слів (фасетів) та 
проведіть Building Blocks Search у базі даних Web of 
Science. Результати надішліть у вигляді знімку з екрана 
на електронну скриньку викладача

Основна літе-
ратура: 5, 26

Перевірка 
знімків з 
екрану

4;5

Оберіть верифіковану наукову статтю з теми забезпе-
чення якості вищої освіти, зробіть її бібліорграфічний 
опис за ДСТУ 8302:2015 за допомогою бібліографічного 
менеджера 4REFONAFT

Оберіть фрагмент статті, оформіть його як цитату та 
перефразуйте його з посиланням на першоджерело і з 
належним оформленням внутрішньотекстового поси-
лання

Основна літе-
ратура:1

Бібліографіч-
ний мене-
джер:5

Перевірка 
письмових 
робіт

6

Напишіть есе про ваше бачення вирішення етичної 
дилеми: «опонент за опонування дисертації отримує від 
Спеціалізованої вченої ради з захисту заробітну плату, 
але вимагає від дисертанта додаткової оплати за свою 
роботу. Bкажіть, які ви вбачаєте механізми протидії або 
запобігання таким ситуаціям»

Перевірка есе

Зміст самостіЙноЇ роботи З курсу «акадЕміЧна доброЧЕсність»

обсяг самостійної роботи студентів з курсу «Академічна 
доброчесність»

№ назва виду самостійної роботи студентів Кількість 
годин

Підготовка до поточних семінарських занять (2 год. на 6 занять) 12

Порівняння кодексів честі університетів 1

Виконання Building Blocks Search 1

Самостійний пошук статті та складання бібліографічного опису з подальшим 
перефразуванням 1

Написання  есе 1

Підготовка до заліку 2

усього 18
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Курс «Академічна доброчесність»

розподіл балів в межах курсу

оцінка складається з двох блоків

Перший блок за роботу протягом курсу 70 % від загальної оцінки 
(макс. 70 балів)

другий блок 30 % від загальної 
оцінки (макс. 30 балів)

Семінар 1 
активність на семінарі:
Коментарі, питання, виступи. 
Участь у дискусії, участь у групових 
обговореннях
---
5 балів

Письмова робота 1 
(порівняльна таблиця)

---
10   балів

Підсумковий контроль у вигляді 
дидактичного тесту

Семінар 2
Порівняння класифікацій плагіату 
(виконується в аудиторії)
---
5 балів

Від 1 до 30 балів

Семінар 3
активність на семінарі:
Коментарі, питання, виступи. 
Участь у дискусії, участь у групових 
обговореннях
---
5 балів

Письмова робота 2 
(скріншоти з екрану, що 
відображають пошуковий 
результат)

---
5 балів

Семінар 4
активність на семінарі:
Коментарі, питання, виступи. 
Участь у дискусії, участь у групових 
обговореннях
---
5 балів

Письмова робота 3 
(перефразування та 
бібліографічний опис)

---
10 балів

Семінар 5
активність на семінарі:
Коментарі, питання, виступи. 
Участь у дискусії, участь у групових 
обговореннях
---
5 балів

Письмова робота 4 (есе)

---
10 балів

Семінар 6  - участь у «Світовому 
кафе»
---
10 балів

разом за участь у семінарах мак-
симально  - 35 балів

разом за письмові роботи 
максимально – 35 балів За тест максимально – 30 балів
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ПлАн Курсу 

З АКАдемічноЇ 
доброчесності
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Курс «Академічна доброчесність»

леКЦія 1.  
Зміст Поняття 
«АКАдемічнА 
доброчесність»

 План
 ) Необхідність виникнення поняття «академічна 

доброчесність»
 ) Різноманіття підходів до визначення поняття 

«Академічна доброчесність» в світовій 
практиці

 ) Основоположні цінності академічної 
доброчесності

 ) Реалізація політики академічної доброчесності 
в Україні: законодавчий аспект

 ) Кодекс честі університету (Honor Code of the 
University)

 матеріали
 r Закони України: 2, 3, 4
 r Основна література: 3, 6, 9, 17
 r Додаткова література: 1-8, 10, 16, 19, 20

леКЦія 2.  
ВИдИ Порушень 
АКАдемічноЇ 
доброчесності 
«ПлАгіАт» тА 
«сАмоПлАгіАт»

 План
 ) Види порушень академічної доброчесності, 

визначені ст.42 Закону України «Про Освіту»
 ) Поняття академічного плагіату та самоплагіату
 ) Види класифікацій академічного плагіату
 ) Фальсифікація та фабрикація результатів 

академічної діяльності
 ) Запобіжні заходи з уникнення порушень 

академічної доброчесності

 матеріали
 r Закони України: 1-4
 r Основна література: 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 

21-24, 27
 r Додаткова література: 1, 4, 13, 14, 17, 18, 22, 

23, 25
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леКЦія 3.  
інФормАЦійнА 
грАмотність 
яК сКлАдоВА 
АКАдемічноЇ 
доброчесності

 План
 ) Визначення поняття «інформаційна 

грамотність»
 ) Складові інформаційної грамотності
 ) Принципи інформаційної грамотності
 ) Види інформаційного пошуку
 ) Бази даних наукової інформації: передплачені 

(Subscribed) та відкритого доступу (Open 
Access)

 ) Інституційний репозитарій (eKMAIR, тематичні 
репозитарії інших установ)

 ) Профілі науковців: ORCID, Research Gate, 
Academia.EDU, Google Scholar, Publons

 матеріали
 r Закони України: 5
 r Основна література: 5, 8, 11, 12, 13, 15, 19-21, 

26
 r Додаткова література: 9,11, 12, 15, 18, 24

леКЦія 4.  
ВерИФіКАЦія джерел 
ЗА доПомогоЮ 
інФормАЦійного 
ПошуКу

 План
 ) Критерії оцінки джерела
 ) Авторитет
 ) Надійність
 ) Покриття
 ) Актуальність
 ) Використання логічних операторів в 

інформаційному пошуці
 ) Використання фільтрів у базах даних наукової 

інформації
 ) Використання інструментів з пошуку наукових 

часописів

 матеріали
 r Основна література: 2, 5, 7, 8, 15, 19, 21, 25, 26
 r Додаткова література: 4, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 

21
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Курс «Академічна доброчесність»

леКЦія 5. (темА 5-6)  
бАлАнс голосу 
тА теХніКИ унИКнення 
ПлАгіАту. ВИрішення 
етИчнИХ дИлем 
З АКАдемічноЇ 
доброчесності 
В осВітньому 
середоВИщі

 План
 ) Зміст поняття «баланс глосу»
 ) Техніки уникнення плагіату в академічному 

письмі: цитування, перефразування, 
узагальнення

 ) Оформлення бібліографічних посилань
 ) Застосування бібліографічних менеджерів: 

Mendeley, Zotero, Cite This For Me, 4REFONAFT
 ) Практика інформування про плагіатні випадки 

в освітніх та наукових установах
 ) Механізми убезпечення від академічного 

плагіату
 ) Конфлікт інтересів в академічному 

середовищі: вітчизняна та зарубіжна практика
 ) Світова практика боротьби з проявами 

академічної недоброчесності

 матеріали
 r Закони України: 1-5
 r Основна література: 1-3,9, 10, 12, 14, 16-18, 

22-25, 27
 r Додаткова література: 1, 3-5, 13, 14, 16, 22, 23
 r Бібліографічні менеджери: 1-6
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ПлАн тА методИчні 
реКомендАЦіЇ 
для ПроВедення 
семінАрсьКИХ ЗАнять

Семінарські та практичні заняття є сполучною 
ланкою між лекційними заняттями та самостійною 
роботою студентів і мають на меті поглиблене 
засвоєння теоретичних знань із дисципліни та 
набуття практичних навичок.
У процесі проведення семінарських, практичних 
занять з’ясовується ступінь засвоєння понятійно-
категоріального апарату та основних положень 
навчального предмету, вміння розкривати 
конкретну тему, аналізувати та узагальнювати 
ключові питання курсу, розв’язувати конкретні 
ситуації.
Одним із важливих завдань проведення таких 
занять є отримання магістрантами навичок 
публічних виступів і формування умінь вести 
дискусії, а також аналітичного та обґрунтованого 
підходу до розв’язання складних питань та етичних 
дилем і відпрацювання можливих рішень у 
майбутній професійній діяльності. 

При організації аудиторної роботи на семінарсько-
практичних заняттях передбачаються такі види 
робіт:
• розгляд і обговорення теоретичного матеріалу 

за переліком контрольних питань відповідно 
до тем програми; за переліком питань для 
самостійного опрацювання;

• проведення семінарів із публічними виступами 
та доповідями із есе, що підготовлені 
магістрантами самостійно за рекомендованою 
тематикою (темою есе можуть бути будь-
які питання, винесені на обговорення на 
семінарське заняття, однак тема фіксованого 
виступу з есе повинна бути узгоджена з 
викладачем);

• проведення ділових ігор та обговорення 
ситуацій (кейсів); 

• перевірка практичних завдань, виконаних 
студентами під час самостійної роботи;

• проведення консультацій із дисципліни.

14



Курс «Академічна доброчесність»

семінАрсьКе ЗАняття 1.  
Зміст Поняття 
«АКАдемічнА 
доброчесність»

 План
 ) Що зактуалізувало проблему академічної 

доброчесності? 
 ) Академічна доброчесність як загальносвітова 

проблема в освітньому та науковому 
середовищі

 ) Діяльність Міжнародного центру академічної 
доброчесності

 ) Законодавчі акти України в сфери 
забезпечення якості вищої освіти

 ) Кодекс честі університету (Honor Code of the 
University) на прикладі положення НаУКМА 
про Академічну Доброчесність

 Питання до самостійного 
поглибленого вивчення:

 ) Різниця в підходах до визначення поняття 
«академічна доброчесність» в наукових 
працях вітчизняних та зарубіжних авторів.

 ) Принципи укладення кодексів честі 
університетів Європи та США.

 матеріали
 r Закони України: 2, 3, 4
 r Основна література: 3, 6, 9, 17
 r Додаткова література: 10, 16, 19, 20 

 

семінАрсьКе ЗАняття 2.  
ВИдИ Порушень 
АКАдемічноЇ 
доброчесності 
«ПлАгіАт» тА 
«сАмоПлАгіАт»

 План
 ) Визначення поняття «академічний плагіат» та 

його види в Україні та зарубіжних країнах
 ) Самоплагіат як різновид академічного плагіату
 ) Види класифікацій академічного плагіату за О. 

Гужвою та Б. Гілмором
 ) Фальсифікація та фабрикація результатів 

академічної діяльності як порушення норм 
академічної доброчесності

 ) Запобіжні заходи з уникнення порушень 
академічної доброчесності: депонування 
робіт та даних в інституційних та тематичних 
репозитаріях, патентування

 Питання до самостійного 
поглибленого вивчення:

 ) Поділ плагіату на навмисний і ненавмисний за 
Б. Гілмором

 ) Принципи цитування даних досліджень, 
розроблені Ініціативою FORCE11 

 ) Дослідіть он-лайн ресурс Plagiarism Tutorial 
від Бібліотеки Університету Сан Дієго (США)  

 матеріали
 r Закони України: 1-4
 r Основна література: 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 

21-24, 27
 r Додаткова література: 1, 4, 13, 14, 17, 18, 22, 

23, 25
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семінАрсьКе ЗАняття 3. 
інФормАЦійнА 
грАмотність яК 
сКлАдоВА АКАдемічноЇ 
доброчесності

 План
 ) Визначення поняття «інформаційна 

грамотність» за CILIP 
 ) Складові та принципи інформаційної 

грамотності за UNESCO 
 ) Види інформаційного пошуку: простий та 

розширений з використанням логічних 
операторів

 ) Бази даних наукової інформації як пошуковий 
інструмент та політика Відкритого Доступу

 ) Інституційний репозитарій як механізм 
убезпечення авторів наукових робіт від 
академічного плагіату

 ) Профілі науковців: ORCID, Research Gate, 
Academia.EDU, Google Scholar, Publons як 
інструмент верифікації інформації

 Питання до самостійного 
поглибленого вивчення:

 ) Дослідіть ресурси з медіаграмотності на веб-
порталі ЮНЕСКО 

 ) Дослідіть “Положення про Національний 
репозитарій академічних текстів” 

 матеріали
 r Закони України: 5
 r Основна література: 5, 8, 11, 12, 13, 15, 19-21, 

26
 r Додаткова література: 9,11, 12, 15, 18, 24

семінАрсьКе ЗАняття 4. 
ВерИФіКАЦія джерел 
ЗА доПомогоЮ 
інФормАЦійного 
ПошуКу

 План
 ) Критерії оцінки інформаційного наукового 

джерела відповідно до он-лайн курсу 
Academic Integrity Tutorial Університетського 
коледжу Університету Меріленд (США)

 ) Авторитет як показник якості наукового тексту 
(перевірка профілю автора)

 ) Надійність як показник довіри до видавництва  
(перевірка видання)

 ) Покриття як показник неупередженості автора 
наукової статті (перевірка на упередженість)

 ) Актуальність публікації як показник сучасного 
стану наукової  розробки проблеми (перевірка 
дати публікації)

 ) Використання логічних операторів в 
інформаційному пошуці: AND, OR, NOT

 ) Використання фільтрів у базах даних наукової 
інформації: за датою, за типом видання, за 
мовою, за країною тощо

 ) Використання інструментів з пошуку наукових 
часописів на прикладі Scimago Journal & 
Country Rank

 Питання до самостійного 
поглибленого вивчення:

 ) Проаналізуйте принцип дії платформи з 
відкликання недоброчесних статей Retraction 
Watch Database http://retractiondatabase.org 

 ) Дослідіть типи інформаційних ресурсів за 
матеріалом  Academic Integrity Tutorial 
Університетського коледжу Університету 
Меріленд (США) (пункти1.28 та 1.29) на базі 
Academic Integrity Tutorial with Quiz (UMC, 
2015) 

 матеріали
 r Основна література: 2, 5, 7, 8, 15, 19, 21, 22, 25, 

26
 r Додаткова література: 4, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 
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семінАрсьКе ЗАняття 5. 
бАлАнс голосу тА 
теХніКИ унИКнення 
ПлАгіАту.

 План
 ) Зміст поняття «баланс глосу» як стратегії 

написання академічних робіт
 ) Стратегії та техніки уникнення плагіату 

в академічному письмі: цитування, 
перефразування, узагальнення

 ) Оформлення бібліографічних посилань 
відповідно до міжнародних та вітчизняних 
стандартів

 ) Використання бібліографічних менеджерів: 
Mendeley, Zotero, Cite This For Me, 4REFONAFT 
при написанні наукових робіт

 Питання до самостійного 
поглибленого вивчення:

 ) Проаналізуйте рекомендації Лінди Стерн ( 
Stern, Linda, 1947- What every student should 
know about avoiding plagiarism / Linda Stern. 
- New York : Pearson/Longman, [2007]. - vi, 
74 p. : ill.) щодо елементів, які включаються у 
бібліографічне посилання (с.45)

 ) Дослідіть, як розпізнати загальне знання 
(common knowledge), що не потребує 
посилання за Ліндою Стерн (с. 6-7)

 матеріали
 r Закони України: 1-5
 r Основна література: 1-3,9, 10, 12, 14, 16-18, 

22-25, 27
 r Додаткова література: 1, 3-5, 13, 14, 16, 22, 23
 r Бібліографічні менеджери: 1-6

семінАрсьКе ЗАняття 6. 
ВИрішення етИчнИХ 
дИлем З АКАдемічноЇ 
доброчесності 
В осВітньому 
середоВИщі В ФормАті 
«сВітоВого КАФе»

 План
 ) Поділити аудиторію на 4 групи
 ) Дати 4 випадки проявів академічної 

нечесності, не розкриваючи аудиторії, до 
якого виду порушень вони відносяться 
(фабрикація, фальсифікація, академічний 
плагіат, самоплагіат)

 ) Кожна група призначає модератора, що 
залишається за столом

 ) Далі заняття продовжується відповідно до 
правил «Світового кафе»

 ) Обговорення та пропозиції з практичної 
реалізації уникнення академічної нечесності 
всіма учасниками «Світового кафе»

 Питання до самостійного 
поглибленого вивчення:

 ) Проаналізуйте випадки академічної нечесності 
та реакцію на них науковою спільнотою за 
матеріалами статті “Take That Back: The Top 
Scientific Retractions of 2019” 

 матеріали
 r Закони України: 1-5
 r Основна література: 1-3,9, 10, 12, 14, 16-18, 

22-25, 27
 r Додаткова література: 1, 3-5, 13, 14, 16, 22, 23, 

25
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темА.  
АнтИКоруПЦійнА 
ПолітИКА у ЗАКлАдАХ 
осВітИ

 План
 )  Державна політика в сфері академічної 

доброчесності
 ) Краще практики запобігання корупції в сфері 

вищої та середньої освіти
 ) Корпоративна культура навчальних закладів, 

як фактор академічної доброчесності

 література
 r Milovanovitch, Mihaylo & Macready, Caroline & 

Kovac-Cerovic, Tinde & Poisson, Muriel. OECD 
(2017), OECD Reviews of Integrity in Education: 
Ukraine 2017, OECD Publishing, Paris, https://
doi.org/10.1787/9789264270664-en.

 r Integrity of Education Systems A Methodology 
for Sector Assessment (2018), http://www.oecd.
org/corruption/acn/OECD-ACN-Integrity-of-
Education-Systems-ENG.pdf

 r Nicolescu, A. Manifestation of Corruption in the 
Educational System. Revista Universitara de 
Sociologie, Vol. 2019, Issue 1 (2019), pp. 225-232

 r Milovanovitch, M. Fighting Corruption in 
Education: A Call for Sector Integrity Standards.  
(2014) World Bank Legal Review, Vol. 5, pp. 367-
380

 Викладач: 
Завпрошений експерт
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