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ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Бібліотека

Програма семінару-практикуму з академічної доброчесності

1. Назва дисципліни
Семінар-практикум з академічної доброчесності

2. Кількість кредитів ЕСТ8
0,4

3. Відомості про викладача (викладачів)
Улановська Тетяна Сергіївна -  бібліограф І категорії бібліотеки ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 
tetanaulanovska@ginail.com.

Починкова Марія Миколаївна -- кандидат педагогічних дисциплін, 
доцент, в.о. директора бібліотеки ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка», pochinkovam@gmail.com.

Мета семінару-практикуму з академічної доброчесності: 
популяризувати дотримання академічної доброчесності серед учителів 
початкової школи, познайомити з основними поняттями, що стосуються 
академічної доброчесності (академічна доброчесність, авторське право, плагіат, 
фабрикація, фальсифікація, академічне шахрайство, академічне хабарництво, 
самоплагіат, компіляція, перефразування, копіювання), правилами дотримання 
академічної доброчесності, причинами та наслідками академічної 
недоброчесності.

Завданнями семінару-практикуму є:
•забезпечити особистісне зростання учителів початкової школи, 

підвищити їхній рівень академічної доброчесності;
•оволодіти знаннями про основні поняття щодо академічної доброчесності 

та причини академічної недоброчесності і шляхів їх уснення;
• виробити вміння щодо оформлення результатів власних досліджень з 

дотриманням норм академічної доброчесності;
• навчити правильно оформлювати цитування у власних дослідженнях;
• познайомити з поняттям про авторське право;
• познайомити зі змістом і структурою репозиторію ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевечнка»;
• познайомити з програмами антиплагіат, формувати вміння й павички 

щодо їх використання під час перевірки власних досліджень на плагіат;
• познайомити з нормативними документами державного й 

університетського рівня щодо академічної доброчесності та познайомити з 
правовими наслідками академічної недоброчесності.

У результаті проходження семінару-практикуму учитель початкової школи 
має знати:

-  поняття: академічна доброчесність, плагіат, компіляція;
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-- правила оформлення цитування, списку літератури, посилань на список 
літератури тощо;

-  що таке авторське право;
-  способи визначення достовірної інформації та джерел в інтернеті;
-  причини академічної недоброчесності і шляхи їх усунення;
-  нормативні та законодавчі документи державного та університетського 

рівнів, що регламентують академічну доброчесність;
-  правові наслідки академічної недоброчесності;
-  програми для перевірки власних досліджень на плагіат;
-  методику роботи щодо пропедевтики академічної доброчесності серед 

учнів початкових класів.

У результаті проходження семінару-практикуму учитель початкової школи 
має вміти:

-  відрізняти поняття доброчесність, плагіат, компіляція;
-  оформлювати списки літератури, цитати, посилання у власних наукових 

дослідженнях;
-  визначати достовірну і недостовірну інформацію та її джерела в 

інтернеті;
-  уникати порушення академічної доброчесності;
-  використовувати програми для перевірки на плагіат власні дослідження;
-  застосовувати різні форми, методи і прийоми для пропедевтики 

академічної доброчесності серед учнів початкової школи.

Програма семінару-практикуму з академічної доброчесності 
Теоретичні питання:
1. Що таке академічна доброчесність
-  поняття академічної доброчесності;
-  компіляція і плагіат: у чому різниця.
2. Оформлення результатів власних досліджень.
3. Цитування (правила оформлення літератури, посилань, коли посилання з 
лапками та ін. курс).
4. Авторське право: як його не порушити.
5. Інтернет: чому можна вірити.
6. Причини академічної недоброчесності і шляхи їх усунення.
7. Методика роботи щодо пропедевтики академічної недоброчесності серед 
учнів початкової ланки школи.
Практичні завдання:
1. Оформлення списку літератури.
2. Оформлення посилань і цитат.
3. Круглий стіл: „Методика роботи щодо пропедевтики академічної 
недоброчесності серед учнів початкової школи”.
4. Робота з програмами антиплагіат.
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1. Що таке академічна доброчесність
- поняття академічної доброчесності;
- компіляція і плагіат: у чому різниця.

1 год

2. Оформлення результатів власних досліджень. 1 год

3. Цитування (правила оформлення літератури, посилань, 
коли посилання з лапками та ін. курс).

1 год

4. Авторське право: як його не порушити.
5. Інтернет: чому можна вірити.

1 год

6. Причини академічної недоброчесності і шляхи їх 
усунення.

1 год

7. Методика роботи щодо пропедевтики академічної 
недоброчесності серед учнів початкової ланки школи

1 год

Практичні завдання

1. Оформлення списку літератури.
2. Оформлення посилань і цитат.

2 год

3. Круглий стіл: „Методика роботи щодо пропедевтики 
академічної недоброчесності серед учнів початкової 
школи”.

2 год

4. Робота з програмами антиплагіат 2 год

Загальна кількість 12 г о д
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виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, 
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