
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОП 

Для забезпечення академічної доброчесності кафедрам МДПУ ім. Б. Хмельницького 

під час реалізації ОП необхідно:  

1. На кафедрі призначити відповідальну особу, яка матиме повноваження й опікувати-

меться питаннями академічної доброчесності на кафедрі (зокрема викладачів і здобу-

вачів вищої освіти). 

2. Розробити план заходів щодо забезпечення академічної доброчесності викладачами і 

студентами кафедри (заходи щодо дотримання академічної доброчесності; обгово-

рення на засіданнях кафедри питань з популяризації академічної доброчесності та за-

побігання випадків її порушення (результати моніторингу); проведення оглядових 

лекцій, консультацій; розробка методичних рекомендацій з коректного цитування на-

укових доробок; контрольні заходи з дотримання академічної доброчесності, графік 

перевірки наукової продукції кафедри на наявність текстових збігів; аналіз тематики 

курсових та дипломних робіт; оновлення тем наукових проектів тощо). 

3. Для доведення цінності, політик та процедур академічної доброчесності до всіх учас-

ників освітнього процесу підготувати відповідні інформаційно-технологічні засоби. 

4. Систематично проводити профілактично-роз’яснювальну роботу серед викладачів 

щодо недопущення проявів академічного плагіату у наукових, навчально-методичних 

розробках. 

5. Формувати у здобувачів вищої освіти культуру цитування та впроваджувати в практи-

ку методи запобігання поширенню різних форм плагіату. Включити в дисципліну 

«Основи науково-педагогічних досліджень» розгляд теми з дотримання академічної, 

формувати в здобувачів навички академічного письма та вчити робити коректні по-

силання на запозичення наукових текстів.  

6. З метою запобігання та протидії проявам академічної недоброчесності серед здобува-

чів вищої освіти розробити механізми моніторингу дотримання академічної доброче-

сності (перевірка письмових робіт з метою виявлення текстових та інших запозичень 

без коректних посилань, цитування  наукових текстів та їх перевірка на плагіат перед 

публікацією, перевірка на плагіат курсових і дипломних робіт перед захистом з ви-

значенням відсотку оригінальності, який дозволяє здобувачеві вищої освіти отримати 

задовільну оцінку, анонімне опитування здобувачів вищої освіти щодо наявнос-

ті/відсутності порушень академічної доброчесності тощо). 

7. Розробити чіткі і зрозумілі критерії оцінювання з викладаємих дисциплін, довести їх 

до відома здобувачів вищої освіти і проводити оцінювання навчальної діяльності ли-

ше згідно з розробленими критеріями. 

8. Розробити дієві та прозорі процедури реагування на факти необ’єктивного оцінюван-

ня здобувачів вищої освіти та на порушення академічної недоброчесності. 

9. Наукове керівництво аспірантами на кафедрі має відбуватися лише на умовах дотри-

мання академічної доброчесності, з цією метою під час затвердження викладача ка-

федри науковим керівником аспіранта, завідувач і члени кафедри мають бути впевне-

ними, що цей викладач не вчиняв порушення академічної доброчесності і його не бу-

ло позбавлено права керівництва аспірантами. 

10.   Двічі на навчальний рік (наприкінці семестрів) відповідальна особа має звітувати на 

кафедрі з проведення запланованих заходів, надавати результати проведеного моні-

торингу дотримання академічної доброчесності освіти постійній комісії з питань нау-

кової етики та запобігання плагіату в освітній діяльності Мелітопольського держав-

ного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 


