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1. Опис 

Назва освітньої 

компоненти 

Академічна доброчесність 

Тип Обов’язкова компонента 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень освіти 

Кількість 

кредитів/годин 

1 

Семестр І семестр 

Викладач Сергій Омельчук (Sergii Omelchuk), доктор педагогічних 

наук, професор кафедри https://orcid.org/0000-0002-0323- 

7922, 

Нателла Арустамова (Natella Arustamova), викладач кафедри 

 

Помічники деканів факультетів із забезпечення якості освіти 

Посилання на 

сайт 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/ChairGenengineerTrain 
ing/man.aspx 

Контактная 

інформація 

Сергій Омельчук – (0552) 32-67-08, 

Email: omegas@ksu.ks.ua 

Нателла Арустамова – (0552) 32-67-51, 0971096790 

Email: veritas@ksu.ks.ua 

Графік 
консультацій 

середа, 10.00. – 11.00. (коворкінг зала Наукової бібліотеки) або 
за призначеним часом 

Форми та 

методи 

викладання 

лекційні заняття, презентації, кейси, тестові завдання, 

індивідуальні консультації 

Форма 

контролю 

Диф.залік 

 
2. Анотація дисципліни: предметом дисципліни є фундаментальні цінності 

академічної доброчесності, академічна культура, етичні і правові норми, види 
порушень, внутрішні нормативні документи та інструменти запобігання 

проявам академічної нечесності в університеті; основи академічного письма, 

усне і писемне наукове мовлення, особливості наукового тексту, організація 
роботи та правила оформлення. Практична спрямованість курсу мотивує до 

доброчесної поведінки, отримання якісних знань, озброює необхідними для 

створення власного наукового тексту компетентностями. 

https://orcid.org/0000-0002-0323-7922
https://orcid.org/0000-0002-0323-7922
http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/ChairGenengineerTrain
mailto:omegas@ksu.ks.ua
mailto:veritas@ksu.ks.ua


3. Мета та завдання дисципліни: 

Мета дисципліни: 

формування ціннісних орієнтирів академічної доброчесності, закладання 

основ академічного письма, формування практичних навичок усної і писемної 

мови; забезпечення необхідними знаннями та інструментами для успішного 

функціонування у освітньому середовищі та на ринку праці у майбутньому. 

Завдання: 

1. ознайомлення з принципами академічної доброчесності, видами порушень 

та наслідками нехтування їх; 

2. ознайомлення з кодексами академічної доброчесності; 

3. формування академічної і інформаційної культури; 

4. подання основних відомостей про академічне письмо і особливості 

наукового тексту; 

5. формування вмінь і навичок створення академічних текстів; 

6. освоєння програмних сервісів і засобів навчально-дослідницької 

діяльності. 

 

4. Компетентності та результати навчання. 

Під час вивчення курсу здобувач формуватиме такі компетентності та 

результати навчання: 

 

Інтегральна компетентність 

ІК1  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, 

зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та 

методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.  

ЗК 9. Уміння бути критичним та самокритичним.  

 
Програмні компетентності: 

ПРН 1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти 

толерантність та готовність до інноваційних змін.  

ПРН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для 

представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями 

з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, 

мультикультурності, толерантності та поваги до них. 

ПРН 23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою 

підтримки професійної компетентності на високому рівні.  

ПРН 24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний 



інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу 

та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.  

ПРН 25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються 

рекомендації та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища. 

 

5. Структура курсу 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

Практичні 

заняття (год.) 

Самостійна 

робота (год.) 

3 кредит / 90 годин 16 14 60 

 

6. Ознаки курсу 

Рік 

викладання 

Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова /вибіркова 

2-й IIІ 292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

ІІ Обов’язкова 

 

7. Технічне й програмне забезпечення обладнання 

Конференц-зала  Наукової бібліотеки.   Коворкінг  зала  Наукової бібліотеки. 

Проектор Optoma DX318e (E1P1A1XBE1Z3), Телевизор Vinga M55UHD20G, 

Інтерактивна дошка Xiamen  RE80A. Ноутбук  Dell  Inspiron  15  3000  series  Intel 

Cori34030U1.9Ghz/4Gb/500Gb/HD4400 мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для: комунікації та опиту. 

Програмне забезпечення: Програмне забезпечення MS Windows XP; Star Office; 

1С 7.7; CS Trade Quote 8; Internet Explorer; Win RAR; Adobe Reader 9 

Unicheck (https://unicheck.com/uk-ua/login/education) 

 

8. Політика курсу 

Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни вимагається 

100% відвідування очне або дистанційне відвідування всіх лекційних і 

практичних занять. Пропуск понад 25% занять без поважної причини буде 

оцінений як FX. 

До всіх студентів освітньої компоненти (гарантується) неупереджене 

ставлення і справедливе оцінювання результатів роботи. Високо цінується 

дотримання принципів академічної доброчесності. Навіть окремий випадок 

порушення академічної доброчесності є серйозним проступком, який може 

призвести до несправедливого перерозподілу оцінок і загального рейтингу 

студентів. Здобувачі, які проявили академічну нечесність під час виконання 

завдань (тестів) та контрольних заходів притягуються до академічної 

відповідальності – нульова оцінка для цього завдання з послідовним зниженням 

підсумкової принаймні на одну літеру. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ruUA853UA854&amp;q=Unicheck&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjL1ILIopPsAhXK_CoKHVq2CYYQkeECKAB6BAgZEC0
https://unicheck.com/uk-ua/login/education


 



 
 

9. Схема курсу 

Тема 1. Академічна доброчесність і види її порушень. 

(тиждень А, лекції – 2 год.): 

1.1. Основні поняття, мета та завдання курсу. 

1.2. Доброчесність. Академічна доброчесність. Основні принципи і 

фундаментальні цінності. 

1.3. Основні види порушень академічної доброчесності. 

1.4. Академічна культура у вищій школі. Кодекси честі. 

 

Тема 2. Інструменти запобігання проявам академічної нечесності. 

Академічна відповідальність. 

(тиждень А, лекції – 2 год.): 

2.1. Відкритий доступ і інтелектуальна власність. 

2.2. Інструменти забезпечення академічної доброчесності в університеті. 

2.3. Методи запобігання академічної нечесності. Академічна відповідальність. 

 

Тема 3. Академічне письмо та способи викладу матеріалу. 

(тиждень Б, лекції – 2год.): 

3.1. Академічне письмо та його особливості. 

3.2. Науковий стиль. Особливості та основні ознаки. 

3.3. Види наукових текстів за способом викладу матеріалу 

3.4. Основні етапи написання тексту. 

 

Тема 4. Структура наукового тексту та культура його оформлення. 

(тиждень А, лекції – 2 год., практичні заняття – 2год.): 

4.1. Структурування наукового тексту. 

4.1. Оформлення наукового тексту. Культура цитування. 

4.2. Оформлення покликань. Національні стандарти. 

4.3. Міжнародні стилі бібліографування. Укладання бібліографії. 

 

Тема 5. Мовні особливості наукового тексту. 

(тиждень Б, лекції – 2 год.): 

5.1. Мовні засоби наукового стилю і особливості їхнього використання 

5.2.Мовні кліше у науковому тексті. 

5.3. Типові помилки у стилі викладу наукового тексту. 
 

Тема 6. Інформаційний пошук. Програмні засоби та сервіси для 

забезпечення науково-дослідної роботи. 

(тиждень А, лекції – 2 год., практичні заняття – 2год.): 

6.1. Інформаційний пошук. Верифікація джерел інформації. 

6.2. Особливості і види пошуку інформації. 

6.3. Практика програмного виявлення ознак плагіату. Відкриті та комерційні 



сервіси. 

6.4. Менеджери бібліографування. 

 

10. Система оцінювання та вимоги: форма (метод) контрольного 

заходу та вимоги до оцінювання результатів навчання. 

Назва та максимальна кількість балів за модуль 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. лабораторні роботи: 

 складання проєкту структури наукової роботи за темою дослідження – 20 

балів; 

 групування джерел інформації за видами документів (списку літератури 

бакалаврської роботи, розташованої в репозитарії ХДУ відповідно до 

спеціальності) – 20 балів; 

 складання списку джерел (10 позицій) різних видів документів за темою 

курсової – 20 балів; 

 аналіз звіту технічної перевірки на ознаки плагіату відповідно до кольорових 

маркерів – 15 балів. 

2. виконання тестового завдання на знання базових понять курсу – 25 балів. 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої 

освіти, усне опитування, письмовий контроль, кейс-метод, тестовий контроль 

тощо. 



 
10.Список рекомендованих джерел: 

Законодавчі та нормативні акти: 

1. Закон      України      «Про      освіту»      .      – Режим доступу : 

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 . – Назва з екрану. – Дата звернення: 

12.10.2020. 

2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. 

офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 

– 17 с. 

3. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» 

Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 217 р.). – Режим доступу : 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/glyusariy.pdf 

. – Назва з екрану. – Дата звернення: 12.10.2020. 

 

Основні: 

4. Авторське право для бібліотекарів: підручник / [Пер. з англ. О. Васильєва]. 

– К.: ТОВ «ІММ «ФРАКСІМ», 2015. – 196 с. – Режим доступу : 

https://zenodo.org/record/1035779#.X4VEgMIzapo . – Назва з екрану. – Дата 

звернення: 12.10.2020. 

5. Академічна доброчесність : проблеми дотримання та пріоритети поширення 

серед  молодих  вчених  :   кол.  монографія   /   за  заг.  ред.  Н.  Г.  Сорокіної,  

А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с. 

Академічна доброчесність у навчанні, викладанні й науковій (творчій) 

діяльності в Херсонському державному університету / заг. ред. О. Співаковський 

; упоряд. : С. Омельчук, В. Блах, В. Кобець. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2019. – 112 

с. 

6. Кодекс академічної доброчесності здобувача вищої освіти ХДУ. – Режим 

доступу : http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx . – Назва з 

екрану . – Дата звернення: 12.10.2020 

7. Кодекс академічної доброчесності науково-педагогічного працівника ХДУ . – 

Режим доступу : http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx . – Назва 

з екрану . – Дата звернення: 12.10.2020 

8. Колоїз, Ж. Основи академічного письма : практикум / Ж. Колоїз. – Кривий 

Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2019. – 178 с. 

9. Мацько, Л. І. Культура української фахової мови : навч. посібник / Л. І. 

Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ “Академія”, 2007. – 360 с. – (Серія “Альма- 

матер”). 

10. Мацько, Л. І. Українська наукова мова (теорія і практика) : навч. посібник / 

Л. І. Мацько, Г. О. Денискіна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 272 

с. 

11. Ревуцька, С. К. Курс лекцій з дисципліни «Академічне письмо» / М-во Освіти 

і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- 

Барановського, каф. українознавства ; уклад. С. К. Ревуцька. – Кривий Ріг : 

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_8302_2015.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_8302_2015.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_8302_2015.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/glyusariy.pdf
https://zenodo.org/record/1035779#.X4VEgMIzapo
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2_%D0%A5%D0%94%D0%A3.docx?id=c7284260-9e09-405b-b8b7-ded8e7606311
http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx
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