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Загальний опис навчальної дисципліни

Анотація курсу. Курс «Академічна доброчесність та академічне письмо» 
призначений для здобувачів вищої освіти рівня доктора філософії. Дисципліна дає 
можливість ознайомитися з особливостями та принципами академічної 
доброчесності, дозволяє визначити роль наукової етики в розвитку науковця; 
формує навички академічної культури дослідника та подає розуміння академічної 
відповідальності; розкриває основні різновиди академічного плагіату та представляє 
шляхи запобігання академічної недоброчесності. Навчальний курс містить 
інформацію про основні вимоги до цитування наукових праць в академічному 
письмі. Акцентується увага на кодексі честі, академічній культурі та професійній 
етиці здобувана вищої освіти. У курсі «Академічна доброчесність та академічне 
письмо» представлено нормативно-правові засади, що утверджують академічну 
доброчесність та академічне письмо в науковому світі.

Метою вивчення дисципліни 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.

Завдання дисципліни полягають в оволодінні теоретичною базою та 
методологією наукового пошуку з дотриманням академічної доброчесності; 
формуванні вмінь щодо запобігання проявів академічної недоброчесності; 
поглибленні знань щодо особливостей та принципів академічної доброчесності; 
оволодінні інструментами з підготовки та оприлюдненні результатів власних 
наукових досліджень; формуванні навичок роботи з науковими джерелами та 
коректного посилання на них; засвоєнні інформації про правила академічної 
культури та академічного письма.

Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які здобувай вищ ої освіти набуде в результаті вивчення дисципліни
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С п е ц і а л ь н і с т ь
З а г а л ь н і

к о м п е т е н т н о с т і  ( З К )
С п е ц і а л ь н і  ( ф а х о в і )  

к о м п е т е н т н о с т і  ( Ф К )
Р е з у л ь т а т и  н а в ч а н н я  ( Р Н )

015 Професійна 
освіта (за 

спеціалізаціями)

ЗК 1. Здатність до 
абстрактного мислення, 
критичного аналізу 
наукової інформації, 
генерування нових ідей 
при вирішенні 
дослідницьких і 
практичних завдань. 
ЗК2. Здатність до 
науково-професійного 
усного і писемного 
мовлення державною та 
іноземними мовами для 
представлення та 
обговорення наукових 
результатів, розуміння 
наукових та 
професійних текстів для 
спілкування у 
науковому та 
професійному 
середовищах.

ФК1. Здатність 
демонструвати комплексні 
знання філософсько- 
світоглядних засад, 
системних зв'язків між 
явищами і процесами у 
галузі професійної освіти.

РН1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння мислити 
шаблонно, формулювати думку логічно, 
доступно, дискутувати, відстоювати 
власну позицію.
РН10. Обирати й використовувати 
форми, методи та засоби навчання 
залежно від цілей і завдань, що 
вирішуються в освітньому процесі, рівня 
навченості, вихованості здобувачів 
вищої освіти, забезпечувати їх 
навчально-методичний супровід з метою 
створення сприятливого освітнього 
середовища, оцінювати ефективність 
прийнятих рішень для визначення 
траєкторії професійного та особистісного 
саморозвитку.
РН5. Ефективно спілкуватися (усно та 
письмово) українською та іноземною 
мовами в науковому та професійному 
середовищі для розв'язання психолого- 
педагогічних завдань галузі професійної 
освіти.

Орієнтовний перелік тем лекцій
не передбачено

Орієнтовний перелік тем практичних занять
1. Академічна доброчесність. Кодекс честі.
2. Право інтелектуальної власності.
3. Академічна доброчесність у сфері освіти і науки.
4. Наукова етика в контексті актуальних проблем сучасності.
5. Дистанційне навчання та академічна доброчесність: сучасні виклики 

української науки.
6. Культура усного наукового мовлення.
7. Особливості академічного письма та академічної грамотності.
8. Плагіат як явище: причини та передумови виникнення.
9. Наукова стаття як самостійний науковий твір.
10. Цитування та бібліографія.
11. Академічне письмо: практичні поради.
12. Академічна доброчесність: практичний простір.

Політика курсу
S  Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За пропуски занять без 
поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної дисципліни. Усі 
пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій або на Освітньому порталі 
університеті.
У Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, науковому 
проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line формі на Освітньому 
порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за посередництва інших інформаційно- 
комунікаційних платформ чи технологій за погодженням із викладачем курсу.
У Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та екзамену 
заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).



С Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 
дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 
освітнього процесу.
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