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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування

показників

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти

Характеристика навчальної 

дисципліни

денна форма навчання
(д е н н а  а б о  за о ч н а )

Кількість кредитів 4 Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки
(ш и ф р  і н а зв а)

Обов’язкова
(о б о в 'я з к о в а  а б о  за  в и б о р о м  с т у д е н т а )

Загальна кількість 

годин -  120 годин

Спеціальність: 

051 Економіка
(ш и ф р  і н а зв а)

Курс Семестр

Змістових модулів -  2 1-Й 1-й

Тижневе навантаження: 

- аудиторних занять -  

2 год.

- самостійна робота 

студента -  4 год.

Ступінь вищої освіти: 

«доктор філософії»

Вид занять Кількість

годин

Лекції —

Лабораторні

заняття

Практичні

заняття

24 год.

Семінарські

заняття

Самостійна

робота

96 год.

Форма контролю 

диференційований залік
(е к з а м е н  а б о  д и ф е р е н ц ій о в а н и й  за л ік )



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою курсу є знайомство майбутніх докторів філософії з особливостями 
та принципами академічної доброчесності в закладах освіти та наукових 
установах; формування навичок академічної культури та етики; опанування 
особливостями академічного письма; формування вмінь організовувати, складати, 
аналізувати та редагувати академічний текст.

Предметом вивчення дисципліни є особливості та принципи академічної 
доброчесності та академічного письма; роль наукової етики в розвитку науковця; 
навички академічної культури дослідника та розуміння академічної 
відповідальності; різновиди академічного плагіату та шляхи запобігання 
академічної недоброчесності.

Зміст дисципліни: Академічна доброчесність. Кодекс честі. Право 
інтелектуальної власності. Академічна доброчесність у сфері освіти і науки. 
Наукова етика в контексті актуальних проблем сучасності. Дистанційне навчання 
та академічна доброчесність: сучасні виклики української науки. Культура усного 
наукового мовлення. Особливості академічного письма та академічної 
грамотності. Плагіат як явище: причини та передумови виникнення. Наукова 
стаття як самостійний науковий твір. Цитування та бібліографія. Академічне 
письмо: практичні поради. Академічна доброчесність: практичний простір.

Завдання вивчення дисципліни:
-  оволодіння теоретичною базою та методологією наукового пошуку з 

дотриманням академічної доброчесності;
-  формування вмінь щодо запобігання проявів академічної недоброчесності;
-  поглиблення знань щодо особливостей та принципів академічної 

доброчесності;
-  оволодіння інструментами з підготовки та оприлюдненні результатів 

власних наукових досліджень;
-  формування навичок роботи з науковими джерелами та коректного 

посилання на них;
-  засвоєння інформації про правила академічної культури та академічного 

письма.

У процесі оволодіння курсом здобувані вищої освіти набувають таких 
компетентностей:

Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗКЗ. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Фахові компетентності:



ФК1. Знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних 
проблем у сфері економіки.

ФК5. Здатність викладати фахові дисципліни зі спеціальності «Економіка».
Soft skills:
- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою 
позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й 
побудови відносин у команді;

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на 
публіці; проводити презентації;

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;
- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;
- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;
- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, 

терпіння, повага до колег.



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.
Формування академічної культури

Тема 1. Академічна доброчесність. Кодекс честі Г1, 2, 4, 9, 11].
-  Роль і місце академічної доброчесності в системі освіти.
-  Нормативно-правова база (кодекси, положення, правила, пам’ятки) з 

дотримання академічної доброчесності.
-  Інтелектуальна свобода. Академічна нечесність та шляхи її попередження.

Тема 2. Право інтелектуальної власності Г1, 2, 4, 6, 9].
-  Поняття інтелектуальної власності.
-  Авторське право. Об’єкти авторського права.
-  Нормативні документи, що регулюють процеси встановлення, захисту та 

порушення інтелектуальної власності.
-  Види та способи порушення авторського права.
-  Захист авторських прав у світі та в Україні.

Тема 3. Академічна доброчесність у сфері освіти та науки [І. 2, 4, 9, 12].
-  Академічна культура й етика у вищій школі.
-  Основні форми порушення академічної доброчесності в освітньому процесі 

закладах вищої освіти: списування, обман, хабарництво, необ’єктивне 
оцінювання, професорська нечесність.

-  Виховання культури навчання й викладання в закладах вищої освіти.

Тема 4. Наукова етика в контексті актуальних проблем сучасності [1. 2, 4, 9, 12].
-  Проблема відповідальності за впровадження результатів наукових 

досліджень.
-  Нові сфери морального регулювання наукової діяльності (публічних 

результатів, консультування, участь в експертизах).
-  Процеси глобалізації в сучасному світі: етичний та науковий контекст.

Тема 5. Дистанційне навчання та академічна доброчесність: сучасні виклики 
української науки Г1. 4, 9, 12].

-  Онлайн-платформи з вивчення питань академічної доброчесності.
-  Масові онлайн курси з питань академічної доброчесності та академічної 

грамотності: особливості, переваги та недоліки.
-  Академічна доброчесність: онлайн навчання в умовах пандемії СОУГО-19.

Тема 6. Культура усного наукового мовлення Г1. 2, 4, 5, 9].
-  Виступ із науковим повідомленням.
-  Мовленнєва поведінка в усній науковій дискусії, полеміці.



-  Комп’ютерна презентація наукового виступу.
-  Наукова стаття і науковий виступ: спільне і відмінне.

Змістовий модуль 2.
Писемне мовлення

Тема 7. Особливості академічного письма та академічної грамотності Г1, 2, 4, 9, 
14].

-  Головні засади академічного письма.
-  Науковий стиль, науковий текст, академічна комунікація, академічне письмо.
-  Роль критичного мислення у створенні авторського оригінального 

академічного тексту.

Тема 8. Плагіат як явище: причини та передумови виникнення ГТ 2, 4, 9, 12].
-  Основні правила використання оригінальних текстів, цитування і 

оформлення покликань.
-  Види та способи плагіату.
-  Нормативно-правові засади попередження плагіату в науковому світі.
-  Виявлення плагіату. Антиплагіатні програми.

Тема 9. Наукова стаття як самостійний науковий твір Г1, 2, 4, 6, 9].
-  Основні компоненти наукової статті.
-  Етапи роботи над науковою статтею.
-  Самоконтроль виконаної роботи: перевірка на унікальність та грамотність.
-  Порядок підготовки та подання матеріалів для опублікування.

Тема 10. Цитування та бібліографія ГЗ, 4, 11, 12, 15].
-  Наукометричні бази даних і сервіси для укладання бібліографії.
-  Правила використання оригінальних текстів та оформлення бібліографії.
-  Пошук та обробка джерел інформації: електронні каталоги, наукометричні 

бази даних і сервіси для укладання бібліографії.

Тема 11. Академічне письмо: практичні поради ГЕ 2, 4, 9, 11].
-  Особливості академічного письма.
-  Мистецтво академічного письма.
-  Основні принципи академічного письма.

Тема 12. Академічна доброчесність: практичний вимір ГЕ 2, 4, 9, 14].
-  Презентація доповіді.
-  Презентація публікації.
-  Академічна культура дослідника під час публічного виступу (презентація 

наукового дослідження).



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Но
мер
тиж
ня

Вид занять Тема заняття або 
завдання на самостійну 

роботу

Кількість
годин балів

Лек. Лаб. Гір. СРС

Змістовий модуль 1. Формування академічної культури
1 Практичне 

заняття 1
Академічна 
доброчесність. Кодекс 
честі.

2 3

Самостійна 
робота 1

Академічна 
доброчесність. Кодекс 
честі.

8 3

2 Практичне 
заняття 2

Право інтелектуальної 
власності

2 3

Самостійна 
робота 2

Право інтелектуальної 
власності

8 3

3 Практичне 
заняття 3

Академічна 
доброчесність у сфері 
освіти та науки

2 О
2)

Самостійна 
робота 3

Академічна 
доброчесність у сфері 
освіти та науки

8 3

4 Практичне 
заняття 4

Наукова етика в 
контексті актуальних 
проблем сучасності

2 3

Самостійна 
робота 4

Наукова етика в 
контексті актуальних 
проблем сучасності

8 3

5 Практичне 
заняття 5

Дистанційне навчання 
та академічна 
доброчесність: сучасні 
виклики української 
науки

2 4

Самостійна 
робота 5

Дистанційне навчання 
та академічна 
доброчесність: сучасні 
виклики української 
науки

8 4

6 Практичне 
заняття 6

Культура усного 
наукового мовлення

2 4

Самостійна 
робота 6

Культура усного 
наукового мовлення

4 4

7 Підготовка до ПМК 1 4



8 Проведення ПМК 1 10
Всього за змістовний модуль 1 -  60 год. — — 12 48 50

Змістовий модуль 2. ІІисемне мовлення
9 Практичне 

заняття 7
Особливості 
академічного письма та 
академічної 
грамотності

2 3

Самостійна 
робота 7

Особливості 
академічного письма та 
академічної 
грамотності

8 о3

10 Практичне 
заняття 8

Плагіат як явище: 
причини та передумови 
виникнення

2 3

Самостійна 
робота 8

Плагіат як явище: 
причини та передумови 
виникнення

8 3

11 Практичне 
заняття 9

Наукова стаття як 
самостійний науковий 
твір

2 3

Самостійна 
робота 9

Наукова стаття як 
самостійний науковий 
твір

8 3

12 Практичне 
заняття 10

Цитування та 
бібліографія

2 3

Самостійна 
робота 10

Цитування та 
бібліографія

8 3

13 Практичне 
заняття 11

Академічне письмо: 
практичні поради

2 4

Самостійна 
робота 11

Академічне письмо: 
практичні поради

8 4

14 Практичне 
заняття 12

Академічна 
доброчесність: 
практичний вимір

2 4

Самостійна 
робота 12

Академічна 
доброчесність: 
практичний вимір

4 4

15 Підготовка до ПМК 2 4
16 Проведення ПМК 2 10
Всього за змістовний модуль 2 - 6 0  год. — — 12 48 50
Диференційований залік
Всього з навчальної дисципліни -  120 год. — — 24 96 100



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Підсумковий модульний контроль 1

1. Академічна доброчесність. Кодекс честі.
2. Роль і місце академічної доброчесності в системі освіти.
3. Нормативно-правова база (кодекси, положення, правила, пам’ятки) з 

дотримання академічної доброчесності.
4. Інтелектуальна свобода. Академічна нечесність та шляхи її попередження.
5. Право інтелектуальної власності.
6. Поняття інтелектуальної власності.
7. Авторське право. Об’єкти авторського права.
8. Нормативні документи, що регулюють процеси встановлення, захисту та 

порушення інтелектуальної власності.
9. Види та способи порушення авторського права.
10.Захист авторських прав у світі та в Україні.
11 .Академічна доброчесність у сфері освіти та науки. Академічна культура й 

етика у вищій школі.
12.Основні форми порушення академічної доброчесності в освітньому процесі 

закладах вищої освіти: списування, обман, хабарництво, необ’єктивне 
оцінювання, професорська нечесність.

13. Виховання культури навчання й викладання в закладах вищої освіти.
14. Наукова етика в контексті актуальних проблем сучасності.
15. Проблема відповідальності за впровадження результатів наукових 

досліджень.
16. Нові сфери морального регулювання наукової діяльності (публічних 

результатів, консультування, участь в експертизах).
17. Процеси глобалізації в сучасному світі: етичний та науковий контекст.
18. Дистанційне навчання та академічна доброчесність: сучасні виклики 

української науки.
19.0нлайн-платформи з вивчення питань академічної доброчесності.
20. Масові онлайн курси з питань академічної доброчесності та академічної 

грамотності: особливості, переваги та недоліки.
21. Академічна доброчесність: онлайн навчання в умовах пандемії СОУГО-19.
22. Культура усного наукового мовлення. Виступ із науковим повідомленням.
23. Мовленнєва поведінка в усній науковій дискусії, полеміці.
24. Комп’ютерна презентація наукового виступу.
25. Наукова стаття і науковий виступ: спільне і відмінне.

Підсумковий модульний контроль 2
1. Особливості академічного письма та академічної грамотності.
2. Головні засади академічного письма.
3. Науковий стиль, науковий текст, академічна комунікація, академічне 

письмо.
4. Роль критичного мислення у створенні авторського оригінального 

академічного тексту.



5. Плагіат як явище: причини та передумови виникнення.
6. Основні правила використання оригінальних текстів, цитування і 

оформлення покликань.
7. Види та способи плагіату.
8. Нормативно-правові засади попередження плагіату в науковому світі.
9. Виявлення плагіату. Антиплагіатні програми.
10. Наукова стаття як самостійний науковий твір.
11.Основні компоненти наукової статті.
12. Етапи роботи над науковою статтею.
13. Самоконтроль виконаної роботи: перевірка на унікальність та грамотність.
14. Порядок підготовки та подання матеріалів для опублікування.
15. Цитування та бібліографія. Наукометричні бази даних і сервіси для 

укладання бібліографії.
16. Правила використання оригінальних текстів та оформлення бібліографії.
17. Пошук та обробка джерел інформації: електронні каталоги, наукометричні 

бази даних і сервіси для укладання бібліографії.
18. Академічне письмо: практичні поради.
19.Особливості академічного письма.
20. Мистецтво академічного письма.
21. Основні принципи академічного письма.
22. Академічна доброчесність: практичний вимір.
23. Презентація доповіді.
24. Презентація публікації.
25. Академічна культура дослідника під час публічного виступу (презентація 

наукового дослідження).
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