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Опис освітньої компоненти 
 

«Академічна культура» є обов’язковою освітньою компонентою загальної 
підготовки навчального плану, яка покликана сформувати у здобувачів вищої 

освіти уявлення про сучасну академічну культуру, що ґрунтується на порядності, 
довірі, чесності, добросовісному навчанні, а ще сумлінній науковій роботі. Її 

вивчення закладає основи формування морально-етичних принципів та правил, 
якими повинні керуватися учасники освітнього процесу під  час навчання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до  
результатів навчання та творчих досягнень майбутніх фахівців у подальшій 
професійній діяльності. Завдання, які стоять перед освітньою компонентою 

«Академічна культура», передбачають вироблення у здобувачів вищої освіти 
необхідних навичок дотримуватись академічної чесності та етичної поведінки в 

наукових дослідженнях, норм законодавства про авторське право і суміжні 
права, навчити виявляти в студентському середовищі плагіат та знати шляхи 

боротьби із ним, дотримуватись академічної чесності під час навчання у закладі 
вищої освіти, а також оволодіння основами академічного письма та вміннями 

правильно робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 
розробок, тверджень і відомостей інших авторів.  

Предмет вивчення освітньої компоненти «Академічна культура» –
феномен академічної культури у зв’язку з академічною доброчесністю в якості 

Київський національний університет 

культури і мистецтв 

https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3713
http://91.217.179.134:9100/libr/DocSearchForm


соціального капіталу сучасного закладу вищої освіти та невід’ємної умови 
трансформації вищої освіти в Україні.  

Здобувач вищої освіти повинен знати:  

 поняття та структуру академічної культури;  

 історію розвитку та міжнародний дискурс академічної 

доброчесності, проєкт її сприяння в Україні;  

 сутність і загальні принципи академічної доброчесності;  

 основні положення етичного кодексу університету (включаючи 

власний навчальний заклад);  

 феномен, основні прояви та шляхи подолання академічної 

нечесності;  

 основи та структурні елементи академічного письма;  

 особливості організації академічного тексту та технологію роботи з 

ним; 

 поняття, види і перспективи розвитку академічної мобільності; 

 специфіку академічної (наукової) комунікації як складової 

академічної культури;  

 поняття та принципи формування культури якості в університеті; 

 авторське право та його законодавче забезпечення;  

 міжнародний та український досвід забезпечення якості академічної 

культури.  

А також повинен вміти:  

 шукати, обробляти та аналізувати наукову інформацію з різних 

джерел;  

 демонструвати здатність дотримуватися принципів етики і 

академічної доброчесності;  

 застосовувати навички академічного письма;  

 демонструвати відповідальне ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку, а також значну 

авторитетність, інноваційність, високий ступінь самостійності при 
проведенні наукового дослідження в рамках свого фаху; 

 інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їхній 
аналіз та узагальнення з дотриманням основ академічної чесності та 

норм законодавства;  

 презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій 

формах відповідно до національних та міжнародних стандартів;  

 користуватися основами патентознавства та захисту 
інтелектуальної власності;  

 розвивати та використовувати комунікації в науково-професійному 

середовищі й громадській сфері. 
Ця освітня компонента є для здобувача вищої освіти обов’язковою, 

займаючи одне з головних місць у комплексі навчальних дисциплін, вона 
забезпечує підвищення рівня академічної культури та чесності, професійної 
кваліфікації майбутніх фахівців різних спеціальностей у системі вищої 

культурно-мистецької освіти, сприяє творчому зростанню та виробленню 



морально відповідального ставлення до навчання та наслідків власного творчого 
пошуку, і, в цілому, підвищує рівень  загальної культури особистості. 

Ключові слова: академічна культура, академічна доброчесність, етичний 
кодекс, академічна нечесність, академічне письмо, плагіат, культура якості, 

академічна комунікація.  
 

Передумови вивчення освітньої компоненти 

Освітня компонента «Академічна культура» базується на знаннях таких 
компонент: «Історія культури», «Філософія», «Діловий етикет».  

 
Тематичний план освітньої компоненти 

Розділ 1. Академічна культура та доброчесність, як соціальний капітал 
сучасного університету 

1.1. Поняття і структура академічної культури. 
1.2. Академічна доброчесність: історія розвитку та проєкт сприяння в Україні. 

1.3. Сутність і загальні принципи академічної доброчесності. Етичний кодекс 
університету. 

1.4. Академічна нечесність, її основні прояви та шляхи подолання 
 
Розділ 2. Академічне письмо та академічна мобільність 

2.1. Основи та структурні елементи академічного письма. Наукова мовна 
культура. 

2.2. Академічний текст: організація та технологія роботи. 
2.3. Академічна мобільність: поняття, види і перспективи розвитку. 

2.4. Академічна комунікація як складова академічної культури. 
 

Розділ 3. Забезпечення якості академічної культури 
3.1. Формування культури якості в університеті. 

3.2. Авторське право та його законодавче забезпечення. 
3.3. Культура наукового наставництва. 

3.4. Процедури забезпечення якості академічної культури:  
       міжнародний та український досвід 

 
Технічне і програмне забезпечення 

Ноутбук, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет. 
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Політика вивчення освітньої компоненти  

 

Освітня компонента передбачає роботу в колективі. 
Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (онлайн) режимі за 

погодженням із викладачем, з презентуванням виконаних завдань під час 
консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 
встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 
встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 
оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

здобувач вищої освіти повинен вказати джерело, використане під час виконання 
завдання. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 
до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату здобувач вищої освіти отримує за 
завдання 0 балів і повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонено (в т. ч. із 
використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час онлайн тестування.  
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