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Опис дисципліни 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Академічна доброчесність» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми Екологія. Академічна доброчесність 

визначає сьогодні можливість сталого розвитку академічної освіти, стає моральним 

імперативом для її подальшого вдосконалення. Формування академічної доброчесності як 

складника академічної культури, де усі учасники академічного процесу «адміністрація - 

викладач - здобувач» пов'язані між собою низкою взаємних зобов'язань, прав і обов'язків, є 

невід'ємною умовою трансформації вищої освіти в Україні.  

В умовах розбудови правової держави в Україні значно зростає потреба у вивченні 

особливостей підготовки виступів на наукових конференціях, наукових доповідей та наукових 

статей, що має допомогти уникнути помилок здобувачами. Також, у наш час, гостро постає 

питання плагіату та академічного шахрайства, цей курс покликаний дати можливість 

здобувачам зрозуміти про недопустимість цього в своїй професійній діяльності.  

 

Навчальний контент 

 

Теми лекцій Теми практичних занять Методи 

контролю 

К-ть 

балів 

Основні засади вищої освіти. Мета 

та завдання курсу 

 

  Академічна доброчесність та її 

порушення. Кодекси честі  

Особливості наукової мови  

Культура усної наукової 

комунікації. Писемне наукове 

мовлення 

Навички ведення академічної 

дискусії та полеміки. 

Усне та 

письмове 

опитування, 

тестовий 

контроль 

35 

Цитування та бібліографування Сервіси для полегшення укладання 

бібліографії, бібліографічні 

менеджери 

  

Знайомство з сервісом Unicheck. Варіанти та порядок реєстрації в 

сервісі, види акантів, вхід в 

особистий кабінет 

  

Назва навчальної 

дисципліни 

 Галузь знань 

Спеціальність 

Кількість кредитів 

Шифр навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я, по 

батькові викладача 

Науковий ступінь 

Вчене звання 

Посада викладача 

Контактний телефон 
викладача 

Профайл викладача 

E-mail викладача 

Розклад консультацій 

Час проведення  

Місце проведення 

mailto:klakdmitro2@gmail.com


Перевірка роботи  на наявність 

академічного шахрайства сервісом 

Unicheck. 

Види та особливості перевірок 

текстів в сервісі 

Усне та 

письмове 

опитування, 

тестовий 

контроль 

45 

Взаємодія студента та керівника за 

допомогою сервіса Unicheck. 

Спільне редагування текстів, 

створення поміток та коментарів 
  

Формування звітів Створення електронного звіту PDF   

 ІНДЗ  20 
  

 

Формування програмних компетентностей 

 

Індекс в 

матриці ОП 
Програмні компетентності 

ІК 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 

проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого 

природокористування, що передбачає застосування основних теорій та методів 

наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов 

ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК08. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

  
Формування програмних результатів 

 

Індекс в 

матриці ОП 
Програмні результати навчання 

ПР08. 

 

Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень. 

ПР18. 

 
Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень. 

ПР21. 

 
Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення 

досліджень, збору та обробки даних. 

 

Політика оцінювання 

• Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання тем / модулів відбувається 

під час проведення консультацій керівника курсу. 

• Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час підготовки практичних завдань в процесі 

заняття. 

• Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом 

оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу. 
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