
 

 



Зміст програми 

підвищення кваліфікації 

Етика академічних взаємовідносин у вищій школі.  

Академічна доброчесність. Основні принципи і 

фундаментальні цінності.  

Академічний плагіат та основні види порушень 

академічної доброчесності. 

Світовий досвід у розбудові системи академічної 

доброчесності. Відкрита наука й інтелектуальна 

власність. Захист інтелектуальної власності.  

Сутність авторського права, його специфіка. 

Відкритий доступ та попередження плагіату. 

Основні ідеї концепції Відкритого доступу. 

Підтримка та опозиція до відкритого доступу. 

Інституційний та національний репозитарії – 

інформаційні бази даних та ресурси для виявлення 

плагіату. 

Академічна доброчесність як освітня концепція. 

Нормативно-правове забезпечення впровадження 

принципів академічної доброчесності в вищій 

школі. Академічна відповідальність: права та 

обов’язки. Чинники успішного функціонування 

університетської системи академічної 

доброчесності.  

Типові помилки у стилі викладу наукового тексту. 

Культура покликань та цитувань у науковій роботі. 

Національні стандарти. Міжнародні стилі 

бібліографування. 

Практика програмного виявлення ознак плагіату. 

Технологія аналізу академічних текстів. 

 

1.1. Викладання та оцінювання 

Особливості викладання Аудиторна робота – 8 годин. 

Самостійна робота – 20 годин. 

Контрольні заходи та підсумкова атестація – 2 

години. 

Оцінювання та атестація Зараховано/не зараховано 

1.2. Програмні компетентності 

 усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності здатність 

оцінювати приклади людської поведінки відповідно до них; 

 здатність діяти у професійних ситуаціях із позицій академічної 

доброчесності та професійної етики;  



 здатність давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із 

моральними та професійними нормами; 

 знання основних проявів академічної нечесності та шляхів їхнього 

подолання; 

 обізнаність із видами плагіату;  

 знання нормативних документів з академічної доброчесності;  

 знання особливостей та мовних засобів наукового стилю;  

володіння культурою покликань та цитувань у науковій роботі  

знання Національних та міжнародних стандартів. 

 здатність використовувати інструменти та програмні засоби перевірки 

оригінальності наукових та навчальних текстів, формування висновків за 

наслідками перевірки.  

1.3. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Сергій Омельчук – перший проректор доктор 

педагогічних наук, професор кафедри слов’янської 

філології та світової літератури імені професора 

О.Мішукова; 

Арустамова – директорка Наукової бібліотеки, 

викладачка кафедри слов’янської філології та 

світової літератури імені професора О.Мішукова; 

Юлія Юріна – доцентка кафедри української 

філології та журналістики, керівниця відділу по 

роботі з обдарованою молоддю. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Конференц-зала, коворкінг зала та універсальна 

зала-трансформер Наукової бібліотеки. Проєктор 

OptomaDX318e (E1P1A1XBE1Z3), телевізор 

VingaM55UHD20G, інтерактивна дошка 

XiamenRE80A, ноутбук Dell Inspiron 15 3000 series 

Intel Cori34030U1.9Ghz/4Gb/500Gb/HD4400, 

мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для комунікації та 

опитування. 

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)  

Інформаційне та 

навчально-методичне 

Презентаційні матеріали за темою підвищення 

кваліфікації.  

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


забезпечення Закони України: «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про авторське право і суміжні права». 

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. 

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. 

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.   

 

 

Директорка Наукової бібліотеки                                      Нателла АРУСТАМОВА 

 

Погоджено: 

Керівниця відділу по роботі  

з обдарованою молоддю                                                    Юлія ЮРІНА 
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