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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів та правил академічної доброчесності, визначених 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти відвідують 

лекційні та практичні заняття відповідно до розкладу занять 

факультету соціальної та психологічної освіти 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0 

%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0- 

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5% 

d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0 

%bd%d0%b8%d0%b9- 

%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти (самостійне 

виконання навчальних завдань креативного характеру, 

висловлення власної думки, активність на заняттях, 

обґрунтування власної позиції). 

Що будемо вивчати? Предметом вивчення навчальної дисципліни аналіз чинного 

законодавства, можливостей технічних засобів, інструментів 

протидії порушенням академічної доброчесності, здійснення 

фахового аналізу інформації щодо можливого виникнення 

етичних порушень та конфліктів інтересів в контексті 

забезпечення етики досліджень, організації та проведення 

освітнього процесу, наукової та професійної діяльності для 

набуття практичних навичок, вмінь та компетенцій щодо 

протидії проявам академічної недоброчесності. 

mailto:nataliya.kolyada@udpu.edu.ua
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/


Чому це треба вивчати? Мета вивчення дисципліни «Академічна доброчесність 

та академічне письмо» – підготовка докторів філософії, 

забезпечення їх поглибленими знаннями, вміннями та 

практичними навичками щодо реалізації академічної 

доброчесності як засадничого принципу освіти, науково- 

дослідницької та викладацької діяльності. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Започатковувати, планувати, реалізовувати та 

коригувати послідовність процесу наукового дослідження з 

дотриманням академічної доброчесності. 

Реєструвати права інтелектуальної власності; 

виконувати дослідницькі/творчі проєкти, оприлюднювати їх 

результати та забезпечувати захист авторських прав. 

Володіти методологією педагогічної та наукової 

діяльності за фахом з дотриманням академічної 

доброчесності. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Демонстрація значної авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, академічна та професійна 

доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або 

процесів у передових контекстах професійної та наукової 

діяльності. 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

здатність проявляти толерантність та повагу до культурної 

різноманітності; здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

Здатність критично оцінювати результати науково- 

дослідної роботи, визначати перспективи подальших 

наукових розвідок із дотриманням належної академічної та 

професійної доброчесності. 

Здатність до реєстрації прав інтелектуальної власності; 

здатність підготувати запит на видачу патенту на винахід, 

корисну модель, документів, що засвідчують право автора на 

твір. 

Здатність до пошуку, самостійного відбору та обробки 

наукової інформації й емпіричних даних. 

Здатність дотримуватися етики наукового 

дослідження. 

Навички soft skills 

Комунікабельність. 
Вміння працювати в команді. 

Комплексне розв’язання проблем. 

  Володіння тайм-менеджментом. 



  

Зміст дисципліни Тема 1. «Академічна доброчесність та академічне письмо» як 

навчальна дисципліна. 

Тема 2. Роль і місце академічної доброчесності в системі 

вищої освіти. 

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення академічної 

доброчесності в УДПУ імені Павла Тичини. 

Тема 4. Система забезпечення академічної доброчесності в 

освітньо-науковому середовищі факультету соціальної та 

психологічної освіти  УДПУ імені Павла Тичини. 

Тема 5. Технологічні рішення як інструменти 

протидії.порушенням академічної доброчесності. 

Тема 6. Забезпечення академічної доброчесності у наукових 

дослідженнях. 

Тема 7: Організація і методика роботи з джерелами. 

Обов’язкові завдання Програма дисципліни передбачає виконання студентами 
завдань, передбачених планами практичних занять, 

виконання завдань самостійної роботи, виконання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки  

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма:  Методичні 
рекомендації та програма курсу. К., 2016. 61 с. 

Коляда Н. Академічна доброчесність як складова якості 

освітнього процесу в умовах закладу вищої освіти (з досвіду роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) / 

Н. Коляда, О. Кравченко, К. Чупіна // Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2020. Вип. 

2(2). С. 95–104. Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpumdpu_2020_2%282%29 13 

Нормативно-правові акти: 

Закон України «Про освіту» (2017, зі змінами). Режим дос 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1854 

Закон України «Про вищу освіту» (2014, зі змінами). Режим дос 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» (1994 р., зі 

змінами 2020 р.). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792- 

12#Text 

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 

(2025 р., зі змінами 2021 р.). Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text 

проєкт Закону України «Про академічну доброчесність» (2020). 

Режим доступу: https://naqa.gov.ua/wp- 

content/uploads/2021/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D 

1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83- 

%D0%BF%D1%80%D0%BE- 
%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8 

0%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%8 

2%D1%8C_4.pdf 

Кодекс академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (рішення вченої ради 

університету   від   28.11.2017 р.,   протокол   №   4). Режим доступу: 

https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC% 

D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0 

%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8% 

20%D0%A3%D0%94%D0%9F%D0%A3/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0 

%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B 

5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4% 
 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D%24
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674524
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674524
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=znpumdpu_2020_2%282%29__13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1854
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_4.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_4.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_4.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_4.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_4.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_4.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_4.pdf


 D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD 
%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf 

 

Методичні рекомендації щодо запобігання та виявлення 

академічного плагіату на факультеті соціальної та психологічної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини» 

(2021). Режим доступу: https://fspo.udpu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2021/05/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D 

0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96- 

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0% 

B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97- 

%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE- 

%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B 

D%D0%BD%D1%8F- 

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%9 

6%D0%B2_compressed.pdf 

Інформаційні ресурси 

Академічна доброчесність. Режим доступу: 

https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1 

%96%d1%87%d0%bd%d0%b0- 

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0% 

bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/ 

Академічна доброчесність. Державний університет 

інфраструктури та технологій. 2020. URL. https://duit.edu.ua/educational- 

activities/academic-virtue/. 

Академічна доброчесність. Режим доступу: 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c- 

%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%bb%d0 

%be/ 

Електронна бібліотека НАПН України – lib.iitta.gov.ua 

Інституційний депозитарій УДПУ – space.udpu.org.ua 

Міністерство освіти і науки України – mon.gov.ua 

Підсумковий контроль Залік 

 
 

Розробник Наталія КОЛЯДА 

https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%bb%d0%be/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%bb%d0%be/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%bb%d0%be/

