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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Академічна доброчесність в освітній діяльності закладу позашкільної 

освіти» 
І. Основна мета дисципліни  
 

Формування компетентностей студентів у сфері академічної доброчесності 

 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

Дисципліни вільного вибору студентів  

ОК поглибленої підготовки за спеціальністю 

ВВ1.2.12 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР2. Знати особливості розвитку державної політики у сфері освіти, вміти аналізувати, співставляти, порівнювати варіанти освітньої політики. 

ПР8. Знати основні положення якості позашкільної освіти, розробляти внутрішню систему забезпечення якості позашкільної освіти у закладах 

позашкільної освіти.  

ПР9. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз інформації щодо системи позашкільної освіти, діяльності закладів позашкільної освіти.  

ПР15. Володіти основами професійної культури, етичних норм та творчої майстерності.. 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни  

 

Тема 1. Поняття  академічної доброчесності в освітній діяльності закладу позашкільної освіти 

Тема 2. Принципи академічної доброчесності 

Тема 3. Формування культури академічної доброчесності в закладі позашкільної освіти 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

  

Кафедра позашкільної освіти Навчально-наукового інституту молодіжної політики та сімейної політики і соціальної роботи УДУ імені Михайла 

Драгоманова 

проф. Каричковський Василь Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри позашкільної освіти 

 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: 

аудиторні годин – 21 год., самостійної роботи – 69 год. 

Дисципліна викладається у ІІІ семестрі.  

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

Академічна доброчесність у середній освіті: методичні рекомендації. Київ, 2021. 105 с. 

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів. На платформі Prometheus. 

Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О., Ліннік О. О. Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. 2-ге видання, перероб. і доп. Київ : ДСЯО, 2021. 240 с. Перше видання цієї ж 

публікації вийшло у 2019 р. 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: залік ІІІ семестрі 
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