
ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА 

для студентів І курсу стоматологічного факультету 

на 2022-2023 н.р. 

Назва дисципліни 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
 

Кафедра Соціальної медицини та організації охорони здоров’я  

Науково-

педагогічні 

працівники, які 

викладатимуть 

дисципліну  
 

Проф. Мандрик-Мельничук Марія Вікторівна 

Короткий опис  

змісту дисципліни 
Мета навчальної дисципліни: володіти достатнім обсягом 

знань про сукупність етичних принципів і окреслених законом 

правил, якими мають керуватися усі учасники освітнього процесу 

під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності 

з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових 

(творчих) досягнень; формування у студентів практичних 

навичок дотримання принципів академічної доброчесності.   

Завдання: ознайомлення із сукупністю етичних принципів та 

окреслених міжнародним, українським законодавством правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

та/або наукових (творчих) досягнень;  

опанування принципами неухильного дотримання академічної 

доброчесності студентами, магістрантами, здобувачами наукових 

ступенів, науково-педагогічними та науковими працівниками; 

формування у студентів навичок обов’язкового посилання на 

джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; 

надання достовірної інформації про результати досліджень та 

власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;  

опанування принципами академічної доброчесності та протидії 

плагіату в контексті найкращих європейських практик; 

формування свідомого ставлення до доброчесності як однієї з 

обов’язкових умов інтеграції української освіти та її досягнень у 

європейський освітній простір; 

ознайомлення з новітніми методиками протидії плагіату Центру 

академічної доброчесності – консорціуму з понад 200 коледжів та 

університетів США; 

закладення фундаменту для подальшого засвоєння студентами 

знань з профільних теоретичних і клінічних професійно-

практичних дисциплін, що вивчаються відповідно до навчального 

плану, що передбачають викладання дисципліни з формуванням 

умінь застосовувати знання з дисципліни «академічна 

доброчесність» у процесі подальшого навчання, здійсненні 

наукових досліджень, навчанні в аспірантурі, докторантурі, а 

також у професійній діяльності. 

 

 



Результати вивчення дисципліни:  

Студент повинен знати: 

1. Диференціювати та аналізувати принципи академічної 

доброчесності;  

2. ідентифікувати принципи формування академічної 

культури;  

3. диференціювати та аналізувати принципи дотримання 

прав інтелектуальної власності;  

4. ідентифікувати плагіат;  

5. сформувати практичні навички до написання наукових 

текстів; 

6. самостійно виконувати навчальні завдання, завдання 

поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання;  

7. формулювати особисті погляди, думки;  

8. посилатись на джерела інформації у разі використання 

ідей, тверджень, відомостей;  

9. дотримуватись норм законодавства про авторське право;  

10. інтерпретувати отриманні знання в повсякденному 

спілкуванні для особистісного зростання як людини та 

майбутнього лікаря;  

11. використовувати основні статті медичних кодексів у 

своїй практичній діяльності;  

12. володіти законодавчою базою для запобігання етичних 

та моральних порушень;  

13. надавати достовірну інформацію про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності. 

Студенти повинен вміти:  

14. оперувати категоріями та доктринами;  

15. використовувати методи самонавчання;  

16. оцінювати рівень мотивації;  

17. постійно вдосконалювати свій освітній та загально 

культурний рівень;  

18. самостійно виконувати освітню та наукову діяльність;  

19. правильно працювати з джерелами та використовувати 

матеріали і напрацювання інших авторів, науковців у 

своїх роботах, правила цитування. 
 

Забезпечення 

загальних та  

професійних 

компетентностей  

 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння 

професії. 

ЗК 12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідності його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 13. 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. 
 


