На допомогу в справі розвитку академічної культури та
доброчесності
Академічна доброчесність – це не лише основа якісної освіти, а й
важливий принцип побудови успішного та розвинутого суспільства.
Наукова бібліотека ВНМУ здійснює методичний та інформаційний
супровід в процесі розвитку академічної доброчесності, популяризує основні
принципи академічної культури в навчанні, науковій та викладацькій
діяльності.
Актуальну та корисну інформацію для науковців, викладачів та
студентів Вінницького національного медичного університету представлено
на сайті бібліотеки. ЇЇ фахівцями здійснюється систематичний моніторинг
важливої інформації, створюються інструкції та презентаційні матеріали на
допомогу науковцям.
Важливими джерелами інформації для бібліотек у питанні розвитку
академічної доброчесності та культури є веб сайти Міністерства освіти і
науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти.
На сайті Міністерства освіти і науки України в розділі Наукові фахові
видання представлено інформацію із переліком наукових фахових видань
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора
філософії – https://bit.ly/2ZbcieN.
Також на сайті Міністерства розміщено:
•
методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки
принципів академічної доброчесності № 1/9 650 від 23.10.2018 р. –
https://bit.ly/3fdAcfb. Матеріали розроблені на основі вивчення
успішного міжнародного досвіду підтримки принципів академічної
доброчесності у рамках Проекту сприяння академічної доброчесності в
Україні – SAIUP зa підтримки Посольства США;
•
Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його
виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях,
монографіях, наукових доповідях, статтях тощо ) лист Міністерства
освіти і науки України від 15.08.2018 р. – https://bit.ly/3gE3Bzp.
•
лист Міністерства освіти і науки Украни «До питання уникнення
проблем і помилок у практиках забезпечення академічної
доброчесності» № 1/9-263 від 20 травня 2020 р. – https://bit.ly/38DDp59.
Важливими для бібліотек закладів вищої освіти є матеріали розміщені
на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, серед
них:
•
Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та
впровадження університетської системи забезпечення академічної
доброчесності від 29 жовтня 2019 року – https://bit.ly/2VWE8Jy;
•
стаття науковців університету Південного Уельса М. Редда та В.
Джоунз про соціальну модель плагіату – https://bit.ly/2W03bvt;

•
результати дослідження «Чому студенти списують» авторів Г.
Сміт та Дж. Ріджвея – https://bit.ly/3iBLFau та ін.
В час коли особливої актуальності набуло онлайн навчання корисним та
цікавим для науковців, викладачів та студентів стане курс «Наукова
комунікація в цифрову епоху», який представлений на платформі
PROMETHEUS. Слухачі по завершенню навчання дізнаються про тренди та
сучасні технології наукової комунікації, ознайомляться із основними
поняттями наукометрії.

