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Політика дисципліни Академічна доброчесність.Передбачаєсамостійне виконання здобувачами вищої 

освіти навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання; достовірне посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, тверджень, відомостей. У разі наявності плагіату в будь-яких 

видах робіт здобувач вищої освіти отримує незадовільну оцінку і повинен 

повторно виконати завдання.Здобувачі вищої освіти мають дотримуватись правил 

академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять.До підсумкового контролю допускаються здобувачі вищої 

освіти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою дисципліни аудиторні 

навчальні заняття та при вивчені змістових модулів набрали кількість балів, не 

меншу за мінімальну. Здобувачі вищої освіти, які з поважних причин (наприклад, 

лікарняний) не відвідували навчальні заняття вчасно, мають узгодити з викладачем 

графік індивідуального відпрацювання пропущених занять. Відпрацювання занять 

здійснюється усно у формі співбесіди за питаннями, визначеними планом заняття. 

В окремих випадках дозволяється письмове відпрацювання шляхом виконання 

індивідуального письмового завдання. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час виконання 

індивідуальних завдань здобувач вищої освіти досліджує та аналізує педагогічні 

явища і процеси, творчо підходить до пошуку джерел та пропонує власні 

міркування та бачення питань, що розглядаються 

Що будемо вивчати?  Дисципліна передбачає вивчення теоретичних основ академічної доброчесності; 

формування у здобувачів вищої освіти культури академічного письма й 

викладання та навчання в закладі вищої освіти з урахуванням основних принципів 

академічної доброчесності, моральних та правових аспектів наукової та освітньої 

діяльності в контексті вимог до дотримання академічної доброчесності в Україні. 

Чому це треба вивчати?  Вивчення курсузабезпечує засвоєння здобувачамивищої освіти основних 

принципівта цінностей академічної доброчесності в закладі освіти; формування у 

них засад академічної культури й етики; забезпечення їх необхідними знаннями та 

інструментами, володіння якими є необхідним для дотримання вимог 

доброчесності. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів. 

Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації 

комплексних природоохоронних заходів. 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження 

довкілля. 

Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод 
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людини і громадянина в Україні. 

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння 

місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та 

форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Зміст дисципліни Зміст поняття академічна доброчесність. Історичний аспектпідходу до проблеми 

академічної нечесності. 

Різновиди академічної нечесності. 

Академічна недоброчесність, пов’язана з непорядноюповедінкою в академічній 

спільноті. 

Феномен плагіату та його різновиди. 

Причини й наслідки академічної нечесності: психолого-педагогічний аспект. 

Способи запобігання проявам академічної нечесності: 

засвоєння світової практики в Україні, досвід УДПУ імені Павла Тичини. 

Правила академічного письма. Академічна доброчесність вумовах дистанційного 

навчання. 

Організація і методика роботиз джерелами. Укладання бібліографії. 

Обов’язкові завдання Програма дисципліни передбачає опрацювання здобувачами вищої освіти 

теоретичного матеріалу, виконання завдань, передбачених планами практичних 

занять, завдань самостійної роботи,  проходження поточного та підсумкового 

тестування та виконання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Основи наукових досліджень в екології, Основи етики та естетики, Соціально 

екологія. 
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