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ВСТУП 

Силабус з дисципліни «Академічна доброчесність і антиплагіат» для підготовки 

фахівців – докторів філософії (РhD) є розроблений згідно з навчальною програмою 

відповідно до Стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з 

підготовки докторів філософії (PhD) галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 

221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 226 «Фармація, промислова 

фармація» (кваліфікація: доктор філософії (PhD). Дисципліна «Академічна 

доброчесність і антиплагіат» вивчається на 1-ому та 2-ому роках навчання у закладі 

вищої освіти (ЗВО) у галузі охорони здоров’я. 

Опис навчальної дисципліни (анотація) 

Навчальна програма з дисципліни «Академічна доброчесність і антиплагіат» є 

інтегрована у складову дисципліни «Універсальні навички дослідника» та спрямована на 

здобуття аналітичних компетентностей, необхідних під час планування і виконання 

дисертаційного дослідження для забезпечення адекватної комунікації наукової 

спільноти: 

 формує найбільш передові концептуальні та методологічні знання, необхідні для 

патентного пошуку, порівняння гіпотез, теорій та отриманих результатів з 

науковим доробком інших дослідників і наукових шкіл, у навчальному процесі та у 

професійній діяльності; 

 закладає основи знань щодо ключових засад, методології та заходів щодо 

імплементації і забезпечення академічної доброчесності та високих професійних 

стандартів, запобігання порушень академічної доброчесності, дотримання 

принципів і загальноприйнятих норм щодо етичної поведінки, протидії 

академічному плагіату; 

 ґрунтується на вивченні аспірантами законів України, рекомендацій світової 

наукової спільноти і МОН України, наказів ЗВО щодо академічної доброчесності, 

комп’ютерних програм, принципів доказової медицини для здійснення фахового 

аналізу медико-біологічних даних щодо можливого виникнення етичних порушень 

та конфліктів інтересів, порівнянні отриманих результатів з науковим доробком 

інших дослідників і наукових шкіл в контексті забезпечення та збереження 

адекватної наукової та професійної комунікації.  
 

Викладається протягом 60 годин, з них 4 години лекційних, 14 годин семінарських, 

12 годин практичних занять та 30 годин самостійної роботи. 

 

Структура 

Кількість кредитів, годин, з них 
Рік 

навчання 

семестр 

Вид 

контролю Всього 
Аудиторних 

СРС Лекцій 
(годин) 

Семінарських 
(годин) 

Практичних 
(годин) 

Академічна 

доброчесність 

і антиплагіат 

1 кредит 

/ 30 год. 
4 14 12 30 

1-ий,  
2-ий 

залік 

 

 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. 
 

Предметом вивчення є аналіз чинного законодавства, можливостей технічних 

засобів, медико-біологічних, клінічних, соціально-економічних та екологічних даних у 

контексті формування та порівняння гіпотез, теорій та отриманих результатів з науковим 

доробком інших дослідників і наукових шкіл, здійснення фахового аналізу інформації 

щодо можливого виникнення етичних порушень та конфліктів інтересів в контексті 

забезпечення етики досліджень, організації та проведення навчального процесу, наукової 

та професійної діяльності для набуття практичних навичок, вмінь та компетенцій щодо 

протидії проявам академічної недоброчесності, фальсифікаціям і плагіату. 
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Міждисциплінарні зв’язки з: 

 медичним правом в контексті знань чинного законодавства та наказів 

ЗВО щодо видів академічної недоброчесності, запобігання конфліктам інтересів 

та відповідальності за вчинені порушення.   

 медичною інформатикою та комп’ютерними технологіями в контексті 

антиплагіатного забезпечення, ефективності роботи пошукових систем, 

інформаційного пошуку; 

 біофізикою та курсом вищої математики в контексті організації адекватного 

здійснення досліджень та недопущення фальсифікацій; 

 біоетикою в контексті недопущення етичних порушень у проведенні 

експерименту та клінічних досліджень з можливими юридичними наслідками. 

 соціальною медициною в контексті оцінки характерних девіацій 

внаслідок особливостей реєстрації пов’язаних із здоров’ям подій і їх можливого 

впливу на спотворення результатів досліджень та виникнення конфліктних 

ситуацій; 

 економікою охорони здоров’я в контексті особливостей економічних 

вимірів суспільних процесів та особливостей організації даних, оцінки 

фінансової шкоди внаслідок порушень академічної доброчесності та 

академічного плагіату; 

 епідеміологією в контексті вимірів популяційних процесів та корекції 

планів інформації, недопущення статистичних фальсифікацій;  

 організацією охорони здоров’я в контексті предметних теорій (напр. 

діяльності ЛПЗ, робочої сили, поведінкових стимулів, страхування, планування 

здоров’я, оплати праці та реімбурсації), та законодавчого поля обмежень; 

 клінічними дисциплінами в контексті оцінки ефекту методів діагностики 

та профілактики захворювань та їх наслідків, оптимізації діяльності, планування 

експериментальних та клінічних досліджень.  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Академічна доброчесність і 

антиплагіат» є кінцеві цілі у відповідності з ОПП підготовки аспіранта, а саме: 

оволодіння теоретичними основами наукової комунікації, основами чинного 

законодавства та наказами ЗВО щодо академічної доброчесності і протидії плагіату, 

сучасними принципами доказової медицини та теоретичними основами визначення та 

аналізу основних наукометричних критеріїв; засвоєння методичних та теоретичних 

основ патентного пошуку, виявлення плагіату, несанкціонованих співпадінь, девіантної, 

псевдонаукової поведінки і спотворення результатів досліджень, порівняння гіпотез, 

теорій та отриманих результатів з науковим доробком інших дослідників і наукових 

шкіл у навчальному процесі та у професійній діяльності; вміння оцінювати результати 

аналізу за окремими критеріями та у взаємозв’язку з чинниками, що на них впливають; 

розуміння сучасних концепцій академічної доброчесності та методів протидії 

конфліктам інтересів і академічному плагіату, аналізу матеріалів та планування методів 

за обраною темою/спеціалізацією, розуміння відповідальності за порушення академічної 

доброчесності.  

1.2.  Основними завданнями вивчення змістового модулю «Академічна 

доброчесність і антиплагіат» є оволодіння теоретичними знаннями, практичними 

навичками та вміннями щодо:  

 чинного законодавства та наказів ЗВО щодо академічної доброчесності і 

протидії плагіату;  

 етичних аспектів поведінки і комунікації науковця;  

 стратегії планування, організації та тактики досліджень;  

 елімінації чинників ризику і помилок у забезпеченні академічної 

доброчесності, протидії конфліктам інтересів;  

 відповідальності за порушення академічної доброчесності; 

 уміння підготовити вихідні дані для інформаційного пошуку;  



4 

 

 уміння правильно здійснювати інформаційний пошук із застосуванням 

сучасних пошукових систем; 

 уміння аналізувати фахову літературу з позицій наукометрії, диференціювати 

нефахові, псевдонаукові та плагіатні публікації;  

 уміння оцінювати вірогідність та достовірність результатів в контексті 

виникнення конфлікту інтересів з іншими дослідниками; 

 визначення оптимального програмного забезпечення і стратегій пошуку 

медичної інформації;  

 уміння порівнювати отримані результати з науковим доробком інших 

дослідників і наукових шкіл в контексті забезпечення та збереження адекватної 

наукової та професійної комунікації; 

 уміння прогнозування імовірності виникнення конфліктних ситуацій та 

запобігання порушенням академічної доброчесності;  

 опису та графічного зображення результатів статистичного аналізу;  

 методів аналізу результатів досліджень, базових процедур та термінології; 

 організації та проведення мета-аналізу; 

 організації та проведення первинного антиплагіатного самоаналізу наукового 

твору; 

 набуття навиків застосування сучасних інформаційних технологій в контексті 

запобігання та виявлення академічного плагіату та виявлення фальсифікацій 

результатів досліджень.   

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна. 

Змістовий модуль забезпечує набуття аспірантами компетентностей, а саме: 

А) інтегральних:  

 Застосування набутих теоретичних знань та практичних навичок і вмінь на 

практиці (формулювання гіпотез; інформаційний пошук із застосуванням 

сучасних пошукових систем; оцінки закономірностей, зв’язків, 

взаємозалежностей). 

 Застосування сучасних інформаційних технологій в контексті запобігання та 

виявлення академічного плагіату та виявлення фальсифікацій результатів 

досліджень, прогнозування імовірностей виникнення конфліктів інтересів та 

запобігання порушенням академічної доброчесності;  

Б) загальних:  

 Здатність до аналізу і синтезу наявної інформації (синтез інформації з різних 

джерел та предметів на основі базових прийомів, порівняння результатів 

дослідження з науковим доробком інших дослідників і наукових шкіл в 

контексті забезпечення та збереження адекватної наукової та професійної 

комунікації) в контексті доказової медицини. 

 Оцінка результатів досліджень в контексті виявлення ознак плагіату, 

псевдонауковості та фальсифікацій. 

 Взаємодія і здатність працювати в міждисциплінарній команді (включаючи 

узагальнення, інтерпретацію та презентацію даних в наглядний зрозумілий 

спосіб), напрацювання варіантів управлінських рішень.  

В) спеціальних (фахові, предметні):  

 Дослідницькі навички і уміння аналізувати фахову літературу з позицій 

наукометрії, диференціювати нефахові, псевдонаукові та плагіатні публікації 

створювати дизайн дослідження згідно класичних етапів статистичного аналізу 

та основ формування доказовості в медичній практиці, прогнозувати 

імовірності, запобігати та виявляти порушення академічної доброчесності. 

  
 

МАТРИЦЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
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№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

1 Застосування 

набутих теоретичних 
знань та практичних 

навичок і вмінь в 

контексті 

формулювання 

гіпотез; 

інформаційний 

пошук із 

застосуванням 

сучасних пошукових 

систем; оцінки 

закономірностей, 

зв’язків, 
взаємозалежностей. 

 

Знання сучасних 

пошукових систем 
та способів 

отримання 

аналітичнї 

інформації. 

Знання 

статистичних та 

епідеміологічних 

методів.  

Знання вимог до 

діагностичних 

тестів, які можуть 

бути використані 
при скринінгових 

дослідженнях.  

 

Підготовити 

вихідні дані для 
інформаційного 

пошуку; правильно 

здійснювати 

інформаційний 

пошук із 

застосуванням 

сучасних 

пошукових систем; 

володіти 

стандартними 

методами 

описових, 
аналітичних, 

епідеміологічних 

та медико-

статистичних 

досліджень.  

Здатність 

взаємодіяти з 
фахівцями 

інформаційно-

аналітичних 

підрозділів, 

планувати 

організацію та 

тактику 

досліджень з 

урахуванням  

етичних аспектів 

поведінки і 

комунікації 
науковця. 

 

Відповідальність 

за обґрунтованість 
висновків щодо 

аналітичних 

даних. 

Відповідальність 

за порушення 

академічної 

доброчесності.  

 

2 Застосування 

сучасних 

інформаційних 

технологій в 

контексті запобігання 

та виявлення 

академічного 
плагіату та виявлення 

фальсифікацій 

результатів 

досліджень, 

прогнозування 

імовірностей 

виникнення 

конфліктів інтересів 

та запобігання 

порушенням 

академічної 
доброчесності 

Знання про дже-

рела доказової 

медицини, шкалу 

градацій сили 

доказів. Знання 

чинників ризику і 

помилок у 
забезпеченні 

академічної 

доброчесності, 

протидії 

конфліктам 

інтересів. 

Знання основ 

первинного 

антиплагіатного 

самоаналізу 

наукового твору. 
Знання програм 

статистичної 

обробки 

інформації. Знання 

сучасних 

інформаційних 

технологій в 

контексті 

виявлення 

академічного 

плагіату та 

виявлення 
фальсифікацій 

результатів 

досліджень. 

Вміти розробляти 

стратегії 

планування, 

організацію та 

тактику 

досліджень. 

Вміти інсталювати 
та застосовувати 

вільно доступне 

програмне 

забезпечення. 

Вміти 

диференціювати 

нефахові, 

псевдонаукові та 

плагіатні 

публікації.  

Вміти оцінювати 
вірогідність та 

достовірність 

результатів в 

контексті 

виникнення 

конфлікту 

інтересів з іншими 

дослідниками. 

 

Здатність до 

дискусії з 

практичними 

лікарями та 

співробітниками. 

Здатність 

мінімізувати та 
елімінувати 

чинники ризику і 

помилки у 

забезпеченні 

академічної 

доброчесності, 

протидіяти 

конфліктам 

інтересів. 

Відповідальність 

за порушення 

академічної 

доброчесності. 

Відповідальність 

за адекватність 

застосування 
вільнодоступних 

сучасних 

інформаційних 

технологій в 

контексті 

самоаналізу, 

виявлення 

академічного 

плагіату та 

виявлення 

фальсифікацій 
результатів 

досліджень. 

Відповідальність 

за обґрунтованість 

прийнятих рішень.  
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3 Здатність до аналізу і 

синтезу наявної 

інформації (синтез 

інформації з різних 

джерел та предметів 

на основі базових 

прийомів, порівняння 

результатів 

дослідження з 
науковим доробком 

інших дослідників і 

наукових шкіл в 

контексті 

забезпечення та 

збереження 

адекватної наукової 

та професійної 

комунікації) в 

контексті доказової 

медицини. 

Знання чинного 

законодавства та 

наказів ЗВО щодо 

академічної 

доброчесності і 

протидії плагіату.  

Знання системи 

офіційного 

документообігу, 
включаючи сучасні 

комп’ютерні 

інформаційні 

технології,  

оптимальне 

програмне 

забезпечення і 

стратегії пошуку 

медичної 

інформації. 

Вміти визначати 

джерело та місце 

знаходження 

потрібної 

інформації в 

залежності від її 

типу.  

Вміти обробляти 

дані та проводити 
аналіз отриманої 

інформації. 

Вміти аналізувати 

отримані 

результати, 

співставляти їх з 

існуючими. 

Здатність 

отримувати 

необхідну 

інформацію з 

визначеного 

джерела. 

Здатність 

правильно 

здійснювати 
інформаційний 

пошук із 

застосуванням 

сучасних 

пошукових систем. 

Здатність 

сформувати 

висновки на 

підставі аналізу 

отриманої 

інформації. 

Відповідальність 

за повноту та 

якість аналізу 

інформації та 

висновків на 

підставі її аналізу. 

Відповідальність 

за плагіат, 

фальсифікацію 
даних і результатів 

аналізу. 

4 Оцінка результатів 
досліджень в 

контексті виявлення 

ознак плагіату, 

псевдонауковості та 

фальсифікацій. 

 

Знання 
детермінант, що 

спотворюють 

результати 

наукових 

досліджень.  

Знання 

особливостей 

планування, 

організації та 

тактики 

досліджень.  

Знання чинників 
ризику і помилок у 

забезпеченні 

академічної 

доброчесності, 

способів протидії 

виникненню 

конфліктів 

інтересів. 

Вміння аналізувати 
фахову літературу 

з позицій 

наукометрії та 

доказовості. 

Вміння оцінювати 

зв’язок та вплив  

соціальних 

чинників на 

результати 

досліджень. 

Вміння 

застосовувати 
пошукове та 

антиплагіатне 

програмне 

забезпечення, 

влючаючи 

Інтернет-ресурси. 

Здатність у процесі 
комунікації 

запідозрити ознаки 

псевдонауковості 

та фальсифікації, 

конфлікт інтересів. 

Здатність до 

організації заходів 

з питань 

пропаганди 

академічної 

доброчесності. 

Здатність до  
первинного аналізу 

наукового твору з 

позицій виявлення 

імовірного плагіату 

та фальсифікацій. 

Відповідальність 
за правильність 

інтерпретації 

літературних 

даних та опису 

результатів 

статистичного 

аналізу. 

Відповідальність 

за результати 

аналізу 

ефективності 

базових процедур. 
Відповідальність 

за обґрунтованість 

оцінок факторів 

ризику конфлікту 

інтересів.  

5 Взаємодія і здатність 

працювати в 

міждисциплінарній 

команді (включаючи 
узагальнення, 

інтерпретацію та 

презентацію даних в 

наглядний 

зрозумілий спосіб), 

напрацювання 

варіантів 

управлінських 

рішень.  

 

Знання основних 

показників, що 

характеризують 

діяльність 
науковця. Знання 

чинного 

законодавства та 

наказів ЗВО щодо 

академічної 

доброчесності та 

протидії плагіату.  

Знання етичних 

аспектів поведінки 

і комунікації 

науковця.   

Знання стратегії 
планування, 

організації та 

тактики 

колективних 

досліджень. 

Знання чинників 

Вміти 

розраховувати та 

оцінювати основні 

результати 
колективної 

наукової 

діяльності, внесок 

співавторів. 

Вміння 

інтерпретувати 

результати 

досліджень, базові 

процедури та 

термінологію. 

Вміти виявляти 

дефекти діяльності 
та причин їх 

формування. 

Вміти 

обґрунтовувати 

управлінські 

рішення щодо 

Здатність 

отримувати 

інформацію, 

оцінювати, 
формулювати та 

обґрунтовувати  

припущення про 

наявність 

порушень 

академічної 

доброчесності. 

Здатність 

аналітично 

оцінювати та 

інтерпретувати 

результати 
перевірки 

антиплагіатним 

програмним 

забезпеченням.  

Відповідальність 

за адекватність 

презентації 

наукових  даних, 
обґрунтованість 

пропозицій щодо 

поліпшення 

діяльності 

наукового 

колективу. 

Відповідальність 

за інтерпретацію 

результатів 

вільнодоступного 

антиплагіатного 

програмного 
забезпечення та 

антиплагіатних 

інтернет-ресурсів.  
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ризику дублювання 

досліджень і 

помилок у 

забезпеченні 

академічної 

доброчесності. 

 

 

поліпшення 

наукової роботи, 

вірогідності та 

достовірності 

результатів у 

контексті їх 

доказовості. Вміти 

протидіяти 

конфліктам 
інтересів у 

науковому 

колективі. 
6 Дослідницькі 

навички і уміння 

аналізувати фахову 

літературу з позицій 

наукометрії, 

диференціювати 

нефахові, 

псевдонаукові та 

плагіатні публікації 
створювати дизайн 

дослідження згідно 

класичних етапів 

статистичного 

аналізу та основ 

формування 

доказовості в 

медичній практиці, 

прогнозувати 

імовірності, 

запобігати та 

виявляти порушення 
академічної 

доброчесності. 

 

Знання про дже-

рела доказової 

медицини, шкалу 

градацій сили 

доказів. Знання 

чинників ризику і 

помилок у 

забезпеченні 

академічної 
доброчесності, 

протидії 

конфліктам 

інтересів. 

Знання офіційного 

документообігу, 

включаючи сучасні 

комп’ютерні 

інформаційні 

технології,  

оптимального 

програмного 
забезпечення і 

стратегій пошуку 

медичної 

інформації. 

Знання основ 

первинного 

антиплагіатного 

самоаналізу 

наукового твору. 

Знання основних 

показників, що 
характеризують 

діяльність 

науковця.  

Знання базового 

антиплагіатного 

програмного 

забезпечення. 

Знання чинного 

законодавства та 

наказів ЗВО щодо 

відповідальності за 

порушення 
академічної 

доброчесності. 

Вміти підготовити 

вихідні дані для 

інформаційного 

пошуку.  

Вміти правильно 

здійснювати 

інформаційний 

пошук із 

застосуванням 
сучасних 

пошукових систем. 

Вміти аналізувати 

фахову літературу 

з позицій 

наукометрії, 

диференціювати 

нефахові, 

псевдонаукові та 

плагіатні 

публікації.  

Вміти 
застосовувати 

комп’ютерні 

технології для 

пошуку 

інформації, 

інтерпретації 

результатів 

дослідження та  

порівняння з 

науковим 

доробком інших 
дослідників і 

наукових шкіл в 

контексті 

забезпечення та 

збереження 

адекватної 

наукової та 

професійної 

комунікації, 

виявлення 

академічного 

плагіату. 
 

Здатність до 

наукової дискусії з 

позицій адекватної 

оцінки вірогідності 

та достовірності 

результатів в 

контексті 

можливого 

конфлікту інтересів 
та інших порушень 

академічної 

доброчесності. 

Здатність до 

формулювання 

науково 

обгрунтованих 

апеляцій.  

 

Відповідальність 

за виникнення 

конфліктних 

ситуацій та 

порушення 

академічної 

доброчесності, 

включаючи 

фальсифікації 
результатів і 

академічний 

плагіат. 
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Результати навчання для дисципліни.  

 Знання: чинного законодавства та наказів ЗВО щодо академічної доброчесності і 

протидії плагіату; етичних аспектів поведінки і комунікації науковця; стратегії 

планування, організації та тактики досліджень; відповідальності за порушення 

академічної доброчесності; основ статистичного висновку; елімінації чинників 

ризику і помилок у забезпеченні академічної доброчесності, протидії конфліктам 

інтересів.  

 Уміння: підготовити вихідні дані для інформаційного пошуку; правильно 

здійснювати інформаційний пошук із застосуванням сучасних пошукових систем; 

аналізувати фахову літературу з позицій наукометрії, диференціювати нефахові, 

псевдонаукові та плагіатні публікації; оцінювати вірогідність та достовірність 

результатів в контексті виникнення конфлікту інтересів з іншими дослідниками; 

визначати оптимальне програмне забезпечення і стратегії пошуку медичної 

інформації; порівнювати отримані результати з науковим доробком інших 

дослідників і наукових шкіл в контексті забезпечення та збереження адекватної 

наукової та професійної комунікації; прогнозувати імовірності виникнення 

конфліктних ситуацій та запобігати порушенням академічної доброчесності.  

 Навички: вибору методів дослідження; опису та графічного зображення 

результатів статистичного аналізу; інтерпретації результатів досліджень, базових 

процедур та термінології; організації та проведення мета-аналізу; організації та 

проведення первинного антиплагіатного самоаналізу наукового твору. 

 Здатності: роботи і взаємодії в міждисциплінарній команді (включаючи 

узагальнення, інтерпретацію та презентацію даних в наглядний зрозумілий 

спосіб), напрацювання варіантів управлінських рішень; створення дизайну 

дослідження згідно класичних етапів статистичного дослідження та основ 

формування доказовості в медичній практиці, прогнозування імовірності 

виникнення конфліктних ситуацій, запобігання та виявлення порушень 

академічної доброчесності. 
 
 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль викладається 30 годин / 1 кредит, з них 4 години лекційних, 14 

годин семінарських, 12 годин практичних занять та може включати 30 годин самостійної 

роботи. 
 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№
 

 

 

Назва курсу, розділу 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

С
ем

ін
ар

и
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

1.  Академічна доброчесність та кодекс академічної етики. 2   2 

2.  Проблеми і помилки у забезпеченні академічної 

доброчесності. 
  2 2 

3.  Законодавство України та світу щодо захисту  

авторських і суміжних прав. 
  2 2 

4.  Плагіат і академічний плагіат:  

причини виникнення та шляхи подолання. 

 

2   2 
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5.  Пошукові сервери та електронні бібліотеки в контексті 

виникнення та поширення академічного плагіату. 
 2  2 

6.  Рерайт, реплікація, компіляція. Інші типові та нетипові 

порушення академічної доброчесності та авторських прав. 
  2 2 

7.  Антиплагіатне програмне забезпечення в контексті 

інформаційного та патентно-інформаційного пошуку. 
 2  2 

8.  Первинна експертиза наукових праць  

на наявність академічного плагіату. 
  2 2 

9.  Антиплагіатне програмне забезпечення: електронні 

онлайн- ресурси. 
 2  2 

10.  Антиплагіатне забезпечення: вільнодоступні програми.  2  2 

11.  Антиплагіатне забезпечення: комерційні та ліцензійні 

програми. 
 2  2 

12.  Антиплагіатна перевірка дисертаційних праць.  

Антиплагіатні меморандуми МОН України. 
 2  2 

13.  Переваги і недоліки антиплагіатних програм. Перехресна 

експертиза 
  2 2 

14.  Феномен конфлікту інтересів у академічній спільноті. 

Цитування. Подяки. Співавторство. 
  2 2 

15.  Університетький репозитарій наукових та навчальних 

електронних ресурсів. Залік. 
  2 2 

 РАЗОМ 4 12 14 30 

 

4. Тематичний план лекцій  

№
 Назва  Кількість 

годин 

1.  Академічна доброчесність та кодекс академічної етики. 2 

2.  Плагіат і академічний плагіат: причини виникнення та шляхи подолання. 2 

 РАЗОМ 4 

 

5. Тематичний план семінарських занять 

 

 

№
 Назва  Кількість 

годин 

1.  Проблеми і помилки у забезпеченні академічної доброчесності. 2 

2.  Законодавство України та світу щодо захисту авторських і суміжних 

прав. 
2 

3.  Рерайт, реплікація, компіляція. Інші типові та нетипові порушення 

академічної доброчесності та авторських прав. 
2 

4.  Первинна експертиза наукових праць на наявність академічного 

плагіату. 
2 

5.  Переваги і недоліки антиплагіатних програм. Перехресна експертиза. 2 

6.  Феномен конфлікту інтересів у академічній спільноті.  

Цитування. Подяки. Співавторство. 
2 

7.  Університетький репозитарій наукових та навчальних  

електронних ресурсів. Залік.  
2 

 РАЗОМ 14 
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6. Тематичний план практичних занять 

 

№
 Назва  Кількість 

годин 

1.  Пошукові сервери та електронні бібліотеки в контексті виникнення та 

поширення академічного плагіату. 
2 

2.  Антиплагіатне програмне забезпечення в контексті інформаційного та 

патентно-інформаційного пошуку. 
2 

3.  Антиплагіатне програмне забезпечення: електронні онлайн-ресурси. 2 

4.  Антиплагіатне забезпечення: вільнодоступні програми. 2 

5.  Антиплагіатне забезпечення: комерційні та ліцензійні програми.  2 

6.  Антиплагіатна перевірка дисертаційних праць.  

Антиплагіатні меморандуми МОН України. 
2 

 РАЗОМ 12 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Курсові та магістерські роботи  не плануються. 
 

 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 

 лекції;  

 семінарські заняття; 

 самостійна позааудиторна робота; 

 консультації.  
 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ: 
 

10. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ здійснюється на кожному семінарському занятті 

відповідно до конкретних цілей теми, де кожен аспірант доповідає результати 

самостійно виконаної індивідуальної роботи за темою заняття.  

В даному випадку викладач виступає  в ролі фасилітатора (від англ. facilitate -

сприяти, допомагати, полегшувати), який при цьому застосовує об’єктивний / 

стандартизований контролю теоретичної та практичної підготовки аспірантів. 

10.1. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Під час 

оцінювання набуття необхідних теоретичних знань, практичних навичок та вмінь згідно 

кожної теми семінарського заняття за поточну навчальну діяльність виставляються 

оцінки за 4-ри бальною / традиційною шкалою  ( 5- «відмінно»; 4 – «добре»; 3 – 

«задовільно»; 2 - «незадовільно») з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання 

дисципліни. 

Самостійна робота  оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті.  

 Сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих аспірантом у 

процесі навчання з кожної теми навчальної дисципліни орієнтовно оцінюється за такими 

критеріями: 

- 5 /«відмінно» - аспірант бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми заняття, 

демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 

використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює 

своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння 

практичних навичок; 

 

 



11 

 

- 4 /«добре» - аспірант добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; володіє практичними навичками, висловлює свої міркування з приводу 

тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу 

теоретичного змісту або при виконанні практичних навичок; 

- 3 /«задовільно» - аспірант в основному опанував теоретичними знаннями 

навчальної теми, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 

непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у аспіранта 

невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного 

характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати 

їх із майбутньою діяльністю, припускається помилок при виконанні практичних 

навичок; 

- 2 /«незадовільно» - аспірант не опанував навчальний матеріал теми, не знає 

наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, відсутнє наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

Аспірант отримує оцінку з кожної теми семінарського заняття, де поточна 

навчальна діяльність включає контроль теоретичної та практичної підготовки.  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали з подальшою 

конвертацією оцінок у бали за багатобальною (200-бальною) шкалою. 

 
 

11. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці 

засвоєння аспірантом навчального матеріалу виключно на підставі результатів 

виконання ним певних видів робіт на семінарських заняттях.  

Семестровий залік з дисциплін проводиться після закінчення її вивчення, до 

початку екзаменаційної сесії. 
 

12. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ 

АСПІРАНТИ 
 

Формою підсумкового контролю є залік: 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант за поточну навчальну 

діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати аспірант за поточну навчальну 

діяльність для зарахування дисципліни становить 120 балів. 

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих аспірантом оцінок 

за 4-ри бальною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом 

обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 

Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:  

 

 
Для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою: 
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ПЕРЕРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ  

за поточну діяльність у багатобальну шкалу для дисциплін, що завершуються 

заліком  

 

4-бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

5 200 

4.97 199 

4.95 198 

4.92 197 

4.9 196 

4.87 195 

4.85 194 

4.82 193 

4.8 192 

4.77 191 

4.75 190 

4.72 189 

4.7 188 

4.67 187 

4.65 186 

4.62 185 

4.6 184 

4.57 183 

4.52 181 

4.5 180 

4.47 179 

4.45 178 

4.42 177 

4.4 176 

4.37 175 

4.35 174 

4.32 173 

4.3 172 

4.27 171 

4.24 170 

4.22 169 

4.19 168 

4.17 167 

4.14 166 

4.12 165 

4.09 164 

4.07 163 

4.04 162 

4.02 161 

3.99 160 

3.97 159 

3.94 158 

3.92 157 

3.89 156 

3.87 155 

3.84 154 

3.82 153 

3.79 152 

3.77 151 

3.74 150 

3.72 149 

3.7 148 

3.67 147 

3.65 146 

3.62 145 

3.57 143 

3.55 142 

3.52 141 

3.5 140 

3.47 139 

3.45 138 

3.42 137 

3.4 136 

3.37 135 

3.35 134 

3.32 133 

3.3 132 

3.27 131 

3.25 130 

3.22 129 

3.2 128 

3.17 127 

3.15 126 

3.12 125 

3.1 124 

3.07 123 

3.02 121 

3 120 

Менше 3 
Недостатньо 

 



13 

 

 

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну 

(національну) шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки. 

Бали аспірантів, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості 

балів, набраних з дисципліни ранжуються за шкалою ECTS таким чином:  
 

Оцінка ECTS Статистичний показник 

А Найкращі 10 % аспірантів 

В Наступні 25 % аспірантів 

С Наступні 30 % аспірантів 

D Наступні 25 % аспірантів 

E Останні 10 % аспірантів 

 

Ранжування з присвоєнням оцінок „А”, „В”, „С”, „D”, „Е” проводиться для 

аспірантів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили 

вивчення дисципліни. Аспіранти, які одержали оцінки FX, F («2») не вносяться до 

списку аспірантів, що ранжуються. Аспіранти з оцінкою FX після перескладання 

автоматично отримують бал „Е”.  
 

Бали з дисципліни для аспірантів, які успішно виконали програму, конвертуються у 

традиційну 4-ри бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче у 

таблиці: 
 

Бали з дисципліни 
Оцінка за 4-ри бальною 

шкалою 

Від 170 до 200 балів 5 

Від 140 до 169 балів 4 

Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку 

повинен набрати аспірант 
3 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен 

набрати аспірант 
2 

 

 

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та 

чотирибальна шкала незалежні. 

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності аспірантів перевіряється 

статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за 

національною шкалою). 

 

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

► Навчальна програма, тематично-календарні плани лекцій, семінарських занять та 

самостійної позааудиторної роботи;  

► Презентації та повний текст лекцій; 

► Навчально-методичні розробки за темою заняття (теоретичний виклад теми 

заняття, контрольні питання, ситуаційні завдання для самостійної роботи та список 

рекомендованої літератури); 

► Навчальні підручники та посібники з бібліотеки; 

► Комп’ютер та мультимедійний проектор. 
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