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1. Мета вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з 

основними принципами дотримання норм академічної доброчесності, проце-

дурами написання та оформлення дипломної роботи. 

2. Передумови для вивчення дисципліни: дисципліна «Нормоконт-

роль та академічна доброчесність» слугує поглибленню та підтримці вивчен-

ню дисципліни «Основи наукових досліджень», успішного завершення «На-

укового стажування», а також написанню та захисту кваліфікаційної роботи.  

 

3. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма нав-

чання 

заочна форма на-

вчання 

Кількість кредитів / год. 4 / 120  

Семестр викладання дисципліни 
1 

(порядковий номер семестру) 

_____ 
(порядковий номер семестру) 

Розподіл часу за навчальним планом: 

– лекції, год. 16  

– практичні (семінарські) заняття, год. 16  

– лабораторні заняття, год. -  

– самостійна робота, год. 88  

– курсовий проєкт, год. -  

– курсова робота, год. -  

– розрахунково-графічна робота (контроль-

на робота), год. 
-  

– підготовка та складання екзамену, год. -  

Підсумковий контроль (залік або екзамен) залік  

 

4. Компетентності: ЗК5 Здатність до пошуку, оброблення, аналізу ін-

формації з різних джерел; ЗК7 Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

ЗК9 Здатність розробляти та управляти проектами; ЗК10 Здатність оцінюва-

ти та забезпечувати якість виконуваних робіт; ФК13 Здатність дотримувати-

ся правових і етичних норм з питань інтелектуальної власності. 

5. Очікувані результати навчання з дисципліни: ПРН3 Розуміти 

міждисциплінарні зв’язки та контексти спеціальності; ПРН14 Розуміти ос-

нови патентознавства та мати навички захисту інтелектуальної власності. 

6. Методи навчання: словесні (лекція, бесіда, дискусія), наочні (презен-

таційний матеріал), практичні (практичні заняття, метод проектів, кейс-

метод). 

7. Критерії оцінювання результатів навчання: поточний контроль є 

результатом виконання кожної практичної роботи. Підсумковий контроль за 

дисципліну здійснюється у вигляді заліку. Підсумкова оцінка знань з нав-

чальної дисципліни визначається як середньозважена результатів поточного 

контролю за згодою студента. 
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Розподіл балів, які отримують здобувачі 
 

Поточний контроль (Т1, Т2, …, Т8 – теми) 
Разом за дисципліну 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 100 

 

Рейтингова оцінка з дисципліни та її переведення в оцінки за націона-

льною шкалою і шкалою ECTS здійснюється згідно з Положенням про оці-

нювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХНАДУ. 

8. Засоби діагностики результатів навчання: залік, реферати, есе, пре-

зентації та виступи здобувачів із доповідями. 

 

9. Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять 
№ те-

ми 
Назва тем (ЛК, ЛР, ПР, СЗ, СР) 

Кількість годин Література 

очна заочна  

1 

ЛК1. Організація та проведення дипломного проектування 2  
1.6, 2.1, 

2.2 
ПР1. Складання рецензії на дипломну роботу 2  

СР1. Вивчення стандартів ISO з інформації та документації 11  

2 

ЛК2. Оформлення дипломної роботи 2  

2.3, 2.4 
ПР2. Оформлення бібліографічних посилань 2  

СР2. Вивчення міжнародних стилів цитування та посилан-

ня у наукових роботах 
11  

3 

ЛК3. Нормоконтроль, перевірка на плагіат, захист 2  
1.4, 2.5, 

2.6, 2.7 
ПР3. Вивчення сервісів перевірки текстів на плагіат 2  

СР3. Вивчення ДСТУ 3008:2015 11  

4 

ЛК4. Поняття про академічну доброчесність 2  

1.1, 1.2, 

3.1, 3.2 

ПР4. Вивчення поняття плагіату з етичної точки зору 2  

СР4. Вивчення закону України «Про авторське право і 

суміжні права» 
11  

5 

ЛК5. Університетська система забезпечення академічної 

доброчесності 
2  

1.5, 2.8 ПР5. Вивчення поняття плагіату з правової точки зору 2  

СР5. Проект сприяння академічній доброчесності в 

Україні (SAIUP) 
11  

6 

ЛК6. Морально-етичний кодекс та комісія ХНАДУ 2  

2.9, 2.10 
ПР6. Вивчення рівня академічної недоброчесності групи 2  

СР6. Етичні принципи при проведенні наукових дослі-

джень 
11  

7 

ЛК7. Правила академічної доброчесності учасників освіт-

нього процесу ХНАДУ 
2  

2.11 ПР7. Розроблення системи відповідальності за порушення 

правил академічної доброчесності 
2  

СР7. ,Закони проти аутсорсингу завдань  11  

8 

ЛК8. Основи академічного письма 2  

1.3 
ПР8. Написання наукової статті 2  

СР8. Особливості структурування та оформлення наукових 

текстів 
11  

Усього за семестр 1 120   

УСЬОГО за дисципліною 120   
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10. Орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових занять 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення: необхідним 

обладнанням є персональні комп’ютери з текстовим редактором та доступом 

до мережі internet. 

12. Рекомендовані джерела інформації 

1. Базова література 

1.1 Довідник з академічної доброчесності / уклад. : В. Г. Гур`янова, Л. Т. 

Ониксимова, Н. В. Поберій ; за заг. ред. Т. О. Маринич. Суми: Сумський 

державний університет, 2018. 24 с. 

1.2 Гаєв Є. О. Шість уроків з академічної доброчесності : навчальний 

посібник. Київ : Інтерсервіс, 2020. 44 с. 

1.3 Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: Методичні реко-

мендації та програма курсу. К., 2016. 61 с. 

1.4 Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: 

інформаційний огляд / автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. 

Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. 

Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. Київ : УБА, 2016. 36 с. 

1.5 Дудоров О.О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці). 

К.: Ваіте, 2017. 872 с. 

1.6 Методичні рекомендації з організації, виконання та захисту магіс-

терських робіт студентами за напрямом підготовки «Метрологія та інформа-

ційно-вимірювальні технології» / уклад. О. М. Крюков, О. А. Коваль. Харків: 

ХНАДУ, 2014. 53 с. 

2. Допоміжна література 

2.1 СТВНЗ 6.1-01:2017. Дипломне проектування. Організація і прове-

дення. [Чинний від 20.02.2017]. Вид.офіц. Харків: ХНАДУ, 2017. 17 с. 

2.2 СТВНЗ 57.1-01:2017. Атестація здобувачів вищої освіти. Дипломна 

робота магістра. Структура, зміст, вимоги, процедура захисту. [Чинний від 

27.08.2018]. Вид.офіц. Харків: ХНАДУ, 2018. 9 с. 

2.3 СТВНЗ 10.1-01:2017. Текстові документи у навчальному процесі. 

Вимоги і правила оформлення. [Чинний від 28.02.2017]. Вид.офіц. Харків: 

ХНАДУ, 2017. 27 с. 

2.4 ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне поси-

лання. Загальні положення та правила складання. [Чинний від 01.07.2016]. 

Вид.офіц. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 20 с. 

2.5 СТВНЗ 35.1-01:2017. Нормоконтроль. [Чинний від 28.02.2017]. 

Вид.офіц. Харків: ХНАДУ, 2017. 7 с. 

2.6 СТВНЗ 85.1-01:2021. Академічна доброчесність. Перевірка тексту 

академічних, наукових та кваліфікаційних робіт на плагіат. [Чинний від 

29.03.2021]. Вид.офіц. Харків: ХНАДУ, 2021. 16 с. 

2.7 СТВНЗ 43.1-02:2017. Екзаменаційна комісія. Порядок створення та 

організація роботи. [Чинний від 18.04.2017]. Вид.офіц. Харків: ХНАДУ, 

2017. 26 с. 

2.8 Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впрова-

дження університетської системи забезпечення академічної доброчесності / 




