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Перелік запитань для контролю знань з дисципліни  

 «Академічна доброчесність і антиплагіат» 

 

1. Що таке академічна доброчесність, її роль в організації навчального 

процесу і науково-дослідницької роботи? 

2. Законодавство України та світу щодо захисту авторських і суміжних 

прав. 

3. Рекомендації міжнародних асоціацій та Асоціації Європейських 

університетів щодо етики наукових досліджень та відкритого доступу до 

наукової інформації? 

4. Якими Законами України визначається роль і значення академічної 

доброчесності в організації навчального процесу і науково-дослідницької 

роботи? 

5. Забезпечення дотримання принципів соціальної відповідальності, 

принципу рівності доступу до вищої освіти, реалізації прав людини та 

громадянина в університетській спільноті? 

6. Які положення і накази у ЗВО детермінують формування доброчесного 

академічного середовища? 

7. Основні принципи академічної доброчесності та етики академічних 

взаємовідносин? 

8. Роль академічної етики, педагогічної етики та ділового етикету у 

попередженні порушень академічної доброчесності? 

9. Роль структурних підрозділів університету у забезпеченні академічної 

доброчесності? 

10. Роль громадських організацій та університетської спільноти у 

дотриманні принципів академічної доброчесності? 

11. Які методологічні детермінанти дотримання академічної доброчесності 

педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками? 
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12. Принципи етичної поведінки та взаємоповаги в академічній спільноті? 

13. Які компетентності академічної доброчесності повинен набути здобувач 

вищої освіти? 

14. Що таке неетична поведінка і конфлікт інтересів? 

15. Роль і місце навичок soft skills у попередженні конфліктів інтересів?  

16. Типові порушення академічної доброчесності та авторських прав? 

17. Нетипові порушення академічної доброчесності? 

18. Кодекс академічної етики: структура, функції, юридичне значення? 

19. Мета та завдання Кодексу академічної етики Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького?  

20. Проблеми забезпечення академічної доброчесності? 

21. Помилки у забезпеченні та попередженні порушень академічної 

доброчесності? 

22. Мета і завдання комісії з питань етики та академічної доброчесності? 

23. Склад комісії з питань етики та академічної доброчесності? 

24. Функції комісії з питань етики та академічної доброчесності? Порядок 

розгляду справ? 

25. Апеляції щодо порушення академічної доброчесності: структура, 

наукове обґрунтування та правила написання? 

26. Антиплагіатні закони та нормативні документи? 

27. Плагіат: визначення, причини виникнення, різновиди? 

28. Академічний плагіат: визначення, причини виникнення; суспільна та 

економічна шкода від плагіату та фальсифікацій? 

29. Попередження випадків плагіату? 

30. Способи виявлення академічного плагіату та наукових фальсифікацій? 

31. Роль структурних підрозділів університету d попередженні та виявленні 

плагіату?  

32. Первинна експертиза наукових праць: можливості, етапи, прикладне 

значення в контекті академічної доброчесності? 

33. Принципи антиплагіатної перевiрки?  



5 

 

34. Автоплагіат: визначення, причини виникнення; суспільна та економічна 

шкода? 

35. Пошукові онлайн-ресурси і сервери: принципи їх функціонування? 

36. Антиплагіатний самоаналіз в контексті попередження конфліктів 

інтересів? 

37. Антиплагіатна експертиза: вибір програмного забезпечення? 

38. Переваги і недоліки антиплагіатних програм в контексті перехресної 

експертизи? 

39. Етапна та перехресна антиплагіатна експертиза: принципи виконання та 

валідизації результатів? 

40. Несправжній плагіат (псевдоплагіат) та його відмінність від 

автоплагіату? 

41. Способи визначення валідності перевірки  та самоперевірки наукових 

праць на наявність академічного плагіату? 

42. Антиплагіатне програмне забезпечення в контексті інформаційного та 

патентно-інформаційного пошуку? 

43. Інсталяція антиплагіатних програм, особливості налаштування та 

функціонування? 

44. Антиплагіатне програмне забезпечення: електронні онлайн- ресурси, 

реєстрація, застосування, юридичні ризики? 

45. SEO-аналіз наукових і навчально-методичних праць? 

46. Антиплагіатне забезпечення: вільнодоступні програми для ОС 

«Windows»? 

47. Антиплагіатне забезпечення: вільнодоступні програми для ОС «Linux»? 

48. Антиплагіатне забезпечення: вільнодоступні програми для ОС 

«Android»? 

49. Антиплагіатне забезпечення: комерційні, ліцензійні програми та 

сервіси? 

50. Електронні бібліотеки та наукові репозитарії в контексті виникнення, 

поширення та виявлення академічного плагіату? 
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51. Принципи виявлення та особливості псевдонаукових праць та видань? 

52. Антиплагіатна перевірка наукових праць: відсоток унікальності тексту 

та його оцінка? 

53. Антиплагіатна перевірка дисертаційних праць: особливості проведення?  

54. Правила подання документів, підстави для здійснення експертизи та 

видання довідки про проведення антиплагіатної перевірки? 

55. Рерайт, реплікація, компіляція: способи виявлення та оцінки в контексті 

академічного плагіату? 

56. Антиплагіатні меморандуми МОН України: імплементація в ЗВО? 

57. Апеляції щодо щодо адекватності антиплагіатної перевірки: 

методологічне обґрунтування та правила написання? 

58. Університетький репозитарій наукових та навчальних електронних 

ресурсів: функції, принципи роботи в контексті реалізації авторських та 

суміжних прав? 

59. Феномен конфлікту інтересів у академічній спільноті та способи їх 

попередження: цитування, подяки, співавторство в контексті 

академічної доброчесності? 

60. Відповідальність за порушення академічної доброчесності та 

академічний плагіат: санкції для викладачів, здобувачів, дослідників і 

студентів в Україні та світі?  
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Методи контролю знань: 

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. 

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; 

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

володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої 
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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. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

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. 
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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:  

 

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 
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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».  

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала 

ECTS та чотирибальна шкала незалежні. 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 
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