


 



здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, перелік 

загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, 

нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у 

термінах результатів навчання, та вимоги до контролю якості вищої освіти. 

На вивчення навчальної дисципліни «Академічна доброчесність» 

відводиться 30 годин (1 кредит ЄКТС): 15 аудиторних годин та 15 годин 

самостійної роботи. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Академічна 

доброчесність» є епістемологічні та етико-правові принципи і правила, які 

мають фундувати діяльність учасників освітньої та наукової (творчої) видів 

діяльності задля забезпечення достовірності й справедливості цих процесів та 

їхніх результатів. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни 

«Академічна доброчесність» базується на попередніх (забезпечуючих) 

дисциплінах: «Філософія та методологія науково-медичного пізнання», 

«Професійна етика наукової діяльностів в галузі охорони здоров’я», а також 

дисциплінах спеціальності. В той же час вивчення цієї дисципліни забезпечує 

підготовку аспірантів та здобувачів до оволодіння дисциплінами другого 

року навчання, зокрема курсом «Педагогіка вищої освіти». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Академічна 

доброчесність» є оволодіння сукупністю епістемологічних та етичних 

принципів, а також визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та / або наукових (творчих) досягнень. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Академічна 

доброчесність» є: 

• визначення основних концепцій, принципів i правил академічної 

доброчесності; 

• з’ясування національних та міжнародних нормативно-правових 

засад академічної доброчесності;  

• розуміння епістемологічного та етико-правового аспектів 

академічної доброчесності; 

• аналіз та інтерпретація ознак раціонального (зокрема наукового) 

знання й закономірностей розвитку науки; 

• осмислення критеріїв науковості та принципів академічної 

доброчесності у науковій діяльності; 

• формування здатності ідентифікування порушень академічної 

доброчесності, запобігання академічному плагіату та іншим проявам 

неетичності в науковій діяльності; 

• сприяння формуванню культури академічної доброчесності 

майбутнього науковця. 



1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв'язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти).  

Згідно з вимогами освітньо-наукових програм спеціальностей, 

дисципліна «Академічна доброчесність» забезпечує набуття аспірантами та 

здобувачами таких компетентностей:  

- Інтегральна:  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми, проводити незалежне 

оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, 

дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі медицини, зокрема 

стоматології. 

- Загальні (ЗК): ЗК 2, ЗК 3, ЗК 4, ЗК 6.  

ЗК 2. Здатність працювати автономно, з дотриманням дослідницької 

етики, академічної доброчесності та авторського права.  

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 4. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з 

представниками інших професій у національному та міжнародному 

контексті. 

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати  якість виконуваних робіт. 

- Спеціальні (фахові, предметні, СК): СК 6, СК 7, СК 8, СК 9.  

СК 6. Здатність проводити коректний аналіз даних та узагальнення 

результатів наукового дослідження. 

СК 7. Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження, 

його роль у суспільстві.  

СК 8. Впровадження  нових знань (наукових даних) в освітній процес 

та практику охорони здоров’я. 

СК 9. Оприлюднення результатів наукових досліджень в усній і 

письмовій мові відповідно до національних та міжнародних стандартів. 

 
Результати навчання (ПРН):  ПРН 3, ПРН 6, ПРН 10, ПРН 11, 

ПРН 12, ПРН 17. 

Iнтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна. 

ПРН 3. Iнтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати 

нові й складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно 

і творчо. 

ПРН 6. Самостійно і критично проводити аналіз і синтез наукових 

даних.  

ПРН 10. Використовувати результати наукових досліджень в медичній 

практиці, освітньому процесі та суспільстві. 

ПРН 11. Інтерпретувати можливості та обмеження наукового 

дослідження, його роль в розвитку системи наукових знань і суспільства в 

цілому  



ПРН 12. Представляти результати наукових досліджень в усній і 

письмовій формах у науковому співтоваристві і суспільстві в цілому, 

відповідно до національних та міжнародних стандартів. 

ПРН 17. Демонструвати академічну доброчесність та діяти 

відповідально щодо достовірності отриманих наукових результатів. 

 

Результати навчання для дисципліни. 

Аспірант (здобувач) має знати: 

- принципи дослідницької етики;  

- сутність розрізнення епістемологічного та етико-правового аспектів 

академічної доброчесності; 

- ознаки раціонального (зокрема наукового) та критерії науковості знання; 

правові основи авторського права; 

- правила цитування та посилання на використані джерела; 

- форми, методи та засоби ідентифікації, пошуку та зберігання інформації; 

- професійну лексику та термінологію відповідно до напрямку наукового 

дослідження; 

- поняття новизни дослідження; 

- можливості та обмеження використовуваних методів дослідження; 

- технологію написання статей до національних та міжнародних наукових 

видань; 

- стандарти оформлення наукових робіт. 

Аспірант (здобувач) має вміти: 

- використовувати інформаційні технології для визначення ознак плагіату; 

- застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності; 

- працювати з пошуковими системами; 

- отримувати і адекватно трактувати дані з іншомовних джерел і 

обговорювати наукові знання; 

- організовувати та проводити науково-дослідну та навчальну діяльність; 

- оцінювати теоретичну та практичну значущість дослідження; 

- проводити дослідження відповідно до мети і завдань дослідження 

обраними методами; 

- інтерпретувати результати дослідження; 

- написати наукову статтю відповідно до вимог наукового видання. 

 

2. Структура навчальної дисципліни «Академічна доброчесність» 

(для денної та заочної форми навчання) 
 

 Денна форма 

 

Заочна форма 

Тема Лекції Семін. 

зан. 

СРС Лек-

ції 

Семін. 

зан. 

СРС 

1. Поняття, загальні принципи та 

правила академічної 

доброчесності. 

Нормативно-правова база. 

 2 3  2 5 



2. Епістемологічний та етико-

правовий аспекти академічної 

доброчесності. 

 4 3  2 5 

3. Знання та його сателіти. Ознаки 

раціонального знання. Проблема 

істинності знань.  

 2 3   5 

4. Закономірності розвитку науки. 

Форми організації наукового 

знання. Критерії науковості та 

академічна доброчесність у 

науковій діяльності. 

 4 3   6 

5. Порушення академічної 

доброчесності. Антиплагіатні 

заходи. Правила цитування та 

посилання. 

 3 3   5 

 - 15 15 - 4 26 

Разом 30 30 

 

3. Теми семінарських занять навчальної дисципліни «Академічна 

доброчесність» 

№  

з/п 

 

ТЕМА 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1.  

 

Поняття, загальні принципи та правила академічної 

доброчесності. 

Нормативно-правова база. 

2 2 

2.  Епістемологічний та етико-правовий аспекти академічної 

доброчесності. 

4 2 

3.  Знання та його сателіти. Ознаки раціонального знання. 

Проблема істинності знань.  

2  

4.  Закономірності розвитку науки. Форми організації 

наукового знання. Критерії науковості та академічна 

доброчесність у науковій діяльності. 

4  

5.  Порушення академічної доброчесності. Антиплагіатні 

заходи. Правила цитування та посилання. 

3  

 Разом 15  4 

 

4. Теми самостійної роботи навчальної дисципліни «Академічна 

доброчесність» 
№  

з/п 

ТЕМА Кількість  

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. 

 

Поняття, загальні принципи та правила академічної 

доброчесності. Нормативно-правова база. 

3 5 

2. 

 

Епістемологічний та етико-правовий аспекти академічної 

доброчесності. 

3 5 

3. Знання та його сателіти. Ознаки раціонального знання. 

Проблема істинності знань.  

3 5 

4. Закономірності розвитку науки. Форми організації 

наукового знання. Критерії науковості та академічна 

3 6 



доброчесність у науковій діяльності. 

5. Порушення академічної доброчесності. Антиплагіатні 

заходи. Правила цитування та посилання. 

3 5 

 Разом 15 26 

 

5. Методи навчання 
У процесі проведення семінарських занять передбачається 

застосування таких методів навчання: 

- за домінуючими засобами навчання: вербальні, наочні; 

- складання графічних схем; 

- розв’язання творчих завдань; 

- бліц-опитування; 

- дискусії з проблемних ситуацій; 

- реферативні виступи; 

- виконання письмових завдань; 

- індивідуально-контрольна співбесіда; 

- тести контролю знань; 

- ділові ігри; 

- ситуаційні завдання; 

- проблемний метод навчання, який націлений на формування у слухачів 

спроможності до діалогу та вміння відстоювати свою власну думку. 

Результат самостійної позааудиторної роботи аспіранта або здобувача 

відтворюється у формі представлення доповідей або захисту реферативних 

робіт на одну з рекомендованих тем. 

1. Нормативно-правова база академічної доброчесності. 

2. Принципи верховенства права, законності, пріоритетності прав і свобод 

людини та громадянина як фундаментальні підстави академічної 

доброчесності. 

3. Епістемологічний та етико-правовий аспекти академічної доброчесності. 

4. Демаркація наукового та позанаукового знання.  

5. Етичний та аксіологічний аспекти наукового пізнання.  

6. Наука як технологія пізнання. Діяльнісний аспект наукового 

дослідження.  

7. Неопозитивізм та постпозитивізм про нові орієнтири філософського 

знання. Принципи верифікації та фальсифікації висловів.  

8. «Критичний раціоналізм» Р.Поппера. Поняття «парадигми» у вченні 

Т.Куна 

9. Ознаки раціонального знання (обґрунтованість, експліцитність, 

референціальність, інтерсуб’єктивність, валентність, рефлексивність, 

системність). 

10. Конвенціоналізм та попперівське тлумачення відносності істини. 

11. Цінність істини в природничо-науковому та соціальному пізнанні. 

Плюралізм та істина. 

12. Критерії науковості та академічна доброчесність у науковій діяльності. 

13. Теоретизм і фактуалізм. Критика поняття факту як інваріанту. 



14. Академічна доброчесність в аспектах професіоналізму та 

компетентності наукової діяльності. 

15. Порушення академічної доброчесності: основні види. 

16. Відповідальність за порушення академічної доброчесності. 

17. Творча сутність наукової діяльності. Наукова новизна та інтелектуальна 

власність. 

18. Авторське право та антиплагіатні заходи в науковому середовищі. 

 

6. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється на семінарських заняттях 

відповідно до сформульованих завдань з кожної теми. При оцінюванні 

навчальної діяльності слухачів надається перевага стандартизованим 

методам контролю: усному опитуванню, структурованим письмовим 

роботам, дискусіям, ролевим іграм, доповідям. 

Підсумковий контроль в даній дисципліні не передбачено. Вивчення 

навчальної дисципліни «Академічна доброчесність» завершується заліком, 

який виставляється на останньому семінарському занятті курсу за 

підсумками поточної діяльності. 

 

7. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують аспіранти 

та здобувачі. 

Поточний контроль. Оцінювання успішності вивчення тем дисципліни 

виконується за традиційною 4-х бальною шкалою. Наприкінці вивчення 

дисципліни поточна успішність розраховується як середній поточний бал, 

тобто середнє арифметичне всіх отриманих аспірантом або здобувачем 

оцінок за традиційною шкалою, округлене до двох знаків після коми.  

Підсумковий контроль. Вивчення навчальної дисципліни завершується 

заліком. Залік отримають аспіранти та здобувачі, які не мають пропусків 

лекцій і практичних занять або відпрацювали пропущені аудиторні заняття і 

мають середній бал не менше, ніж 3,00.  

Надалі інформаційно-обчислювальним центром університету 

виконується конвертація традиційної оцінки з дисципліни в оцінку за 200-

бальною шкалою, округлену до цілого числа. 
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// Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2012. — № 6. — С. 86-91.  
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