
 

 

 
  

 

 

 

 
ПРОГРАМА 

Наукового стажування «Академічна доброчесність» (онлайн) 
(м. Варшава, Польща) 

 

№ Тема Вид зайнятості, годин: 

аудиторна самостійна 

1. 
Система вищої освіти у Польщі. Варшава, Варшавський 
університет (ознайомлення) 1 5 

2. Інтеграційне спілкування – побудова нетворкінгу 3 5 

3. 

Академічна доброчесність (АД): поняття, принципи, 
проблеми імплементації.  
Діяльність Міжнародного центру академічної 
доброчесності, Європейської мережі Академічної 
доброчесності, Проєкту сприяння академічній 
доброчесності в Україні 

0 10 

4. 
Порушення академічної поведінки та поняття «плагіат» у 
нормативно-правових документах України та Польщі 2 12 

5. «Конституція для науки», новий закон про вищу освіту 
Польщі в дії 3 3 

6. 
Обмін досвідом з реалізації підходів до імплементації 
принципів академічної доброчесності в освітнє та наукове 
середовище 

3 0 

7. 

Умови ефективного використання програмного забезпечення 
для виявлення можливого плагіату. Створення текстових 
масивів національною мовою. Рух відкритого доступу до 
наукової інформації 

1 10 

8. 

Особливості роботи системи виявлення можливого плагіату 
StrikePlagiarism.com (виявлення символів з іншого алфавіту, 
інші складні випадки). Коефіцієнти подібності та 
інтерпретація звіту системи 

2 6 

9. 
Упровадження уніфікованих процедур перевірки і оцінки 
наукових і студентських робіт на основі досвіду 
європейських університетів 

1 3 



 

10. 

Нові та інноваційні методи з упровадження принципів 
академічної доброчесності: 

• нормативно-правове регулювання; 
• використання спеціалізованих програмних засобів для 
виявлення можливого плагіату; 

• використання технологічних рішень; 
• популяризація принципів академічної доброчесності; 
• розвиток інформаційних компетенцій (робота з 
інформаційними ресурсами, інформаційна культура 
та академічне письмо) 

2 4 

11. 
Публікаційна етика. Якість наукових видань. Запобігання 
плагіату у видавничій діяльності 2 2 

12. 
Презентація стипендіальних і грантових програм, а також 
порядку подання заяв на фінансування навчання і проведення 
наукових досліджень у польських закладах вищої освіти 

3 4 

13. Освітні програми Європейської Комісії 4 6 

14. 

Програма «Еразмус+» та її роль в підвищенні якості освіти, 
компетенцій освітян та популяризації принципів академічної 
доброчесності (проєкт «European Network for Academic 
Integrity») 

1 3 

15. 
Робота з бібліотечним фондом (електронні науково-освітні 
ресурси) 0 17 

 
16. Галузеві семінари 2 0 
17. Підсумкова робота (наукове есе) 0 30 
18. Індивідуальний захист підсумкової роботи (наукове есе) 30 0 

 
  60 120 

 
Усього, годин / кредитів ECTS 180 / 6 

 
 

Приблизний перелік основних питань стажування 
(на основі Методичних рекомендацій для закладів вищої освіти з підтримки принципів 

академічної доброчесності, МОН №1/9-650 від 23.10.2018 р.): 
 

1) поняття академічної доброчесності та переваги доброчесної поведінки; 
2) види порушень академічної доброчесності, способи їх ідентифікації; 
3) інструменти та процедури перевірки академічних творів на плагіат; 
4) методи навчання здобувачів освіти академічному письму та академічній доброчесності; 
5) інструменти та способи мотивування здобувачів освіти до доброчесної поведінки; 
6) норми законодавства, вимог внутрішніх нормативних документів з питань академічної 
доброчесності, визначені закладом вищої освіти методи запобігання порушенням, види 
академічної відповідальності та процедури розгляду справ про порушення академічної 
доброчесності; 

7) вивчення та впровадження практик провідних університетів світу із забезпечення 
академічної доброчесності; 

8) створення і використання ефективних методів об’єктивного оцінювання результатів 
навчання здобувачів вищої освіти. 


