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ДИСЦИПЛІНА «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА» 

 
Анотація. Належить  до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. У ній розглядаються 
принципи та правила  дотримання політики академічної доброчесності на прикладі 
вітчизняного та міжнародного досвіду. Програма курсу розкриває сутність академічної 
доброчесності як основи сталого розвитку університету та системи внутрішнього 
забезпечення якості освіти; утвердження чесності та етичних цінностей в освітньому процесі 
і науковій діяльності; критерії порушення академічної доброчесності та процеси, що 
створюють умови для недоброчесної поведінки; стимулювання аспірантів до самостійної 
роботи та дотримання норм академічної доброчесності під час онлайн навчання; створення 
нових механізмів побудови комунікації у закладах вищої освіти, що сприятиме формуванню 
високої академічної культури, носіями якої є науково-педагогічні працівники та здобувачі 
освіти. 
Мета навчальної дисципліни: засвоєння аспірантами систематизованих знань з навчальної 
дисципліни «Академічна доброчесність науково-педагогічного працівника», формування в 
них комплексних професійних компетентностей, необхідних для засвоєння принципів 
академічної культури, що ґрунтується на засадах академічної чесності, доступності якісної 
освіти в Україні. 
Попередні вимоги: 

Аспірант повинен знати: систему вищої освіти в Україні, актуальні проблеми 
дидактики та теорії виховання у вищій школі; особливості педагогічної майстерності 
викладача ЗВО, методику викладання у вищій школі. 

Аспірант повинен вміти: визначати коло компетентностей, необхідних для успішної 
професійної діяльності; створювати професійні моделі і критерії ефективності майбутньої 
професійної діяльності; аналізувати педагогічні факти та проводити емпіричні науково-
педагогічні дослідження з проблем професійно-педагогічної діяльності викладача. 
Змістові модулі: 

 Академічна культура та доброчесність – запорука якісної освіти  

 Нормативно-правова база дотримання норм академічної доброчесності 

 Кодекс честі як інструмент дотримання академічної доброчесності 

 Плагіат в освітньому процесі та викладацькій діяльності  

 Порушення принципів академічної доброчесності викладачами 

 Шляхи боротьби з академічною недоброчесністю в освітньому процесі  

 Вплив академічної доброчесності на інституційну практику української вищої школи 
Мова викладання: українська. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 
ВБ 2.8. 
Кількість кредитів: 4.  
Форма заключного контролю: іспит. 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Левицька Людмила Анатоліївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри педагогіки 
факультету психології. 
Інформація про викладача: посилання на профіль викладача на сайті факультету 
психології https://psy.knu.ua/ua/database/profile/satanovska-lyudmyla-anatoliyivna  
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