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Meтa тa зaBдaIIня нaвuaльнoi дисциплiни

Пpе.цмeтoм нaвчaльнoi дисциплiни е теopiя i метoдoлoгiя пiдгoтoвки
якlониx текcT1B дJIя oпpилюдIlенt{ll oTpиМaних нayкoBиx pезyльтaтiв aбo
пpoeктiв дoслiджень з пo,цaльшиМ з€lл}п{енняМ фiнaнсyвaння.

Мeтa дисциплiни - вдоскoнaлетlЕя aкaдeмiннoi кyльTypи' пpактичI{их
нaвичoк yс}roгo й писемнoгo мoBЛення aспipaнTiB, неoбxiдних для
сTBopення кoнкypентoздaтних aкa.цeМiчниx тeкстiв шиpoкoгo пpoфiлro як
невiд'емнoi чaсTиIIи систeMи кoмпетeнцiй нayкoBця aбo пpaцiвникa сфеpи
BиcoкoTехнoJloгiчнoi iндyстpii.

Poбoчa прoцpaMa мiстить виTяг з нaBЧulJIьI{oгo плaнy' Метy виBчrItнЯ,
кoMпeтrнTнoстi, якi мaе здoбyти aспipaнт, пpoгpaмнi pезyльтaти нaBчaIt}IЯ'
дaнi щoдo виклaдauiв, змiст кypсy, теМаTикy пpaкTичI{их зaIIяTь' BиМoги llo
BикoнaI{IlJI iндивiдyaльнoГo зaвдaння' шкaЛy oцiнroвaння знaнь, вмiнь тa
нaвичoк aопipaнтa, poз'яснення дrякиx aспeктiв opгaнiзaцii нaBч.lпЬнoгo
пpoцеcy' списoк
лiтеparypи для
iндивiдyaльнoгo

нaвч€шЬнo-МeтoдиЧнoгo зaбeзпечення.
пiдгoтoвки ,цo пpaктичниx зaняTЬ Ta

зaBДaння' Aбсoлтoтнy бiльrшiсть пoзицiй
poзмiщенo нa oовiтньoму caйтi кHУБA aбo ж зa цiею aдpеоoto мiстяться
пoоилaння нa цi джepелa тa лiтeparypy в iнтеpнeтi. Taкoж пpoгpaмa мiотить
oснoвнi пoлoя(eЕI{я щoдo пoлiтики aкaдемiuнoi .цoбpoчeснoстi тa пoлiтики
BrдBliцyвaнoсfl зaIIяTь.

Кoмпетентнoстi aспiрaнтiв, що фopмylотЬся

дх{еpeЛ тa
викoнaнЕ,I
зi опискy

в pезyльтaтi зaсBoсIlня дисциплiпи

Пpoгpaмнi кoп,rпeтeнтнoстi

Iнтeгpaльнa
кoмпeтeнтнiсть (IК)

IК Здaтнiсть пpoдyкyвaти нoвi iдei, poзв'язyвaти
кoмплекcнi пpoблeми в гaлyзi apxiтектypи тa
бy.Цiвництвa в сфepi бу.ЦiвнIlцтвa i цивiльнoi iн>кенеpii
тaJ a6o .цocлi.цницькo-iннoваДiйноi дiяльнocтi,
зacтoоoвyBaти мeтoдoлoгiro нayкoвоi тa педaгoгiннoi
дiяльнoстi, a тaкoж пpoвo,цити Bлacнe нa}кoве
дocлiдження, pезyлЬтaTи якoгo МaIoTь l{ayкoвy IIoBизI{y'
Tropетичне тa пpaкTичI{е знaчrнI{я.

Зaгaльнi
кoМпетентнoстi (ЗК)

ЗК02. Здaтнiсть дo оaмoстiйного пoшyкy, oбpoбки тa
aнaлiзy iнфоpмaцii з piзниx джеpел' фoрмyлroвaти тa
oбщyнтовyвaти нayкoвi гiпoтез' пpoBoдити Ta yпpaвляTи
aктyаJIЬI{иМи нa}.кoвиMи дocлiджeннями iннoвaцiйнoгo
хaрaкTеpy.

ЗК03. ЗдaтнiстЬ пpaцюBaти в мiжнapoднoмy кoнтекстi
нaд iдeнтифiкaцieю aктyaльниx нayкoвиx пpoблем,
гri{еpyвaти нoвi кpеaтивIri iдеi, зaстoоoвyвaти
нестaнлapтtli пiдxoдlt /цo виpiurення скJIaдних i
нeтиПoBих зaв'цal{ь з дoтриМaнняМ пpийняTих B
т{ayкoBоМy cвiтi клroчoвиx зaоaд пpoфесiйнoi eтики'



MopzlЛьнo.eтичIlих нopМ тa Мi)ккyлЬTypI{их цiннocTeй.

ЗК05. Здaтнiсть пprзентyBaти peзyльТaти нayкoBиx
дoслiдясeнь, вести фaxoву нaукoвy беciду тa диокyсiro iз
txиpoкoю нayкoвoro cпiльнoтoю тa гpoМaДськicтlо, фopмyвaти
нayкoвi тексти в ПисьN,roвiй фopМi, y тoмy ниcлi iнoзeмнoro
мoвotо. opгaнiзoвyBaти Tа пpoвoдити навнaльнi зaнятгя,
BикopиотoByBaти пpoгpеcивнi iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйнi
зacoби.

Фаховi кoмпетeнтнoстi
сцецiaЛьнoстi (Фк)

Фк07. Здaтнicть Пpoвoдити rкопеpиМенTaJIЬIIi
ДoоЛiджеI{I{я' oбpoбЛяTи й oтpимрaти, впpoвaджyвaти ix
pезyлЬTaти в пp.lкТикy виpoбництвa тa в нaвчaльний
ocвiтнiй пpoцеc.

ФК09. Здaтнiсть презrнтyвaТи prзyльTaТи дoслiд)кei{Ь y
виглядi пyблiкaцii' oфopмлюBaти зzшвки Еa ви.цaчy
oxopoнниx дoк}adel{тiв Ta oтpимal{ня нayкoвих Грalrтiь'
oфopмлювaти aкти впpoвaд)кrння Ta нayкoвi звiти'
poзpoбляти нaвч.lльнo.МeToдичIly
пpезентaцii ocвiтнiх к1pciв.

Лlтrpaтypy Ta

ФК10. Здaтнiсть opгaнiзoвyвaти тa пpoBoдиTи нaвчaлЬнi
зaняття зa cпецiaльнiотro бyдiвництвo тa цивiльнa
iнжeнеpiя, y.цocкoнirлIoвaти педaгoгivнy МaйстеpнiоTЬ,
пpoфeciйнi вмiння мaйбyгнiх вчених тa виклaдa.riв,
3acтocoByвaти iннoвaцiйнi МeTo/ци нaвчaння i метoдики
BикЛaдaннЯ фaxoвиx дисци пл i н.

Пpoгрaмнi peзyЛЬтaти IIaBчaння
(ПP) ПP03. Boлoдiння знaI{няМи тa нaвичкaМи yснoгo тa

пиcьМoвoгo спiлкyBaння деpжaв}тoю тa iнoзeмними
МoвaМи' a тaкo)к з викopиcTaнняМ оyчacниХ
iнфopмaцiйних теxнoдoгiй Ta Зaоoбiв кoмунiкaцii'
BкЛIoч.lJoчи спeцi.rлЬнy теpмiнoлoгiтo, неoбxiдry для
пoB1{oГo poзyМiння iнrпoмoвниx нayкoвиХ текcтiв,
пpoвеДeння лiTrpaтyрнoгo пoшyкy' ycнoгo тa писЬМоBoгo
пpeДcтaвЛeнIlя peзyльтaтiв нayкoвих дocлiджeнЬ,
ведеI{I{Я фaxoвoгo нayкoвoгo дiaлoгy, пpaцюючи в
мiжнapoднoмy кoнтeкcтi з piзними стейкхoлдepaми
гaлyзi, викopистoвyючИ IraBИКИ мiжocoбиcтiснoi
взaeмoлii.

ПР04. ЗдaтнicтЬ пpo.цеМol{cTpyвaти знaння iз нayкoвoi тa
пpoфесiйнoi пiдгoтoвки для пi.цTBеpджeння piвня
кoМпrтeт{TlloоTi y вибopi Мeтoдiв нayкoвих дocлiджень,
oцiнки iх нayкoвoi нoвизни тa пpaкTичIloгo знaчel{ня при
виpiшепнi cпецiaпiзoвaних зaвдaIIЬ в сфepi бyдiвництвa
тa цивiльпoТ iнженepii'

ПP10. Boлодiти сyчacниМи iнфopмaцiйними
теxнoлoгiями для poзpoбки' оpгaнiзaцii Ta yпpzrвлiнIrя
нayкoвиМи пpoсктaМи тal aбo нaукoвими дocлiджeннями
в cфepi бyдiвницTвa тa цивiльнoi iнженepii, пpезeнTaцii
ix pезyльтaтiв y прoфeсiйнoмy сepедoвищi неpез сyнaснi



фopми нa1тсoвoi кoмунiкaцii.

ПP11. ,{eмoнcтpyBaти cиcТеМний нayкoвий cвiтoгляд тa
фiлoсoфcькo-кyльтypний кpyгoзip, який включae
poзвиI{rнe кpитичне Миcлення' пpoфеciйнy eтикy,
aкaдемivпy дoбpoчeснicтЬ, пoвary.цo piзнoмaнiтнoстi тa
мyльтикyльтyрнocт iвпoсднaнн iзвoлoд iнням
пеprДoвиМи МетoдикaМи BикJIадaння y вищiй urколi i
пocтiйним cilМoвдoскoнaЛeнняМ пpoфeciйнoгo Тa
нayкoвoгo piвня.

ПP13.Здiйснювaти yспirпнy iннoвaцiйнy нayкoBo.
теxнivнy дiяльнiоть y coцiaльнo-opieнтoвaнoмy
сycпiльcтвi нa oснoвi мiжoсoбиcтiспиx взaемoвiднocин
ДlrЯ МaкcиМaJlьI{oгo caМoBиpa:кення нa oснoвi
терпимoстi, поиxoлoгiчнoi cуъ,ricнoотi тa eтики
пoвод1нки.

пPls. Здaтнiсть фopмулювaти влaснi aвтopськi
BиcI{oвки' пpoпoзицii тa peкoмендaцii нa oонoвi aнaлiзy
л1Tеpaтypниx джepeл' пaтeнтI]иx дoслiджень, пoвнoгo
циклy теoprти.rниx i eкспеpиМeнтaЛЬниx дoслiдtкень'

еI{их зa МeтoДикilМи.



сTPУкTУPA IIABЧAЛЬнOI ДиCциПЛIни

Змiстoвний MoДyЛЬ 1. ФOPMУBAIIня AкAДЕMIЧнoi
кУЛЬTУPи ACПIPAIITA

Tемa 1. Зacаdu вuщoi ocвimu. ocнoвнi noняmmя, пidхoda i завdання куpql
План лeкцii

Унiвepситет: Унiвеpситет вiд клaсиvнoгo Дo с},llaснoгo. Кoнцепцii
кJlaоичнoгo yнiвеpcитетy (Biльгeльм Гyмбoльдт пpo дoслiдницький
yнiвepситeт; {жoн Генpi Hьтoмeн пpo лiбepaльний (iнтелектyaльний)
yнiвepситeт).

Aспipaтrт: неpoзpивнiсть пpaв i oбoв'язкiв. Cвoбoдa вибopy BHЗ,
спeцiальнoстi, вибipкoвих пpедметiв, TеMи нaукoBoгo дoслiджeння i
нayкoBoгo кеpiвникa. Aкaдeмiннa мoбiльнiсть.

oспoвний пiдxiд. метa i зaЧДaння кypсy: Writiпg rlcross thе Сurriculum
(WАС) / Writing iп thе Disciplinеs (LTID) (Письмo B I{aвч€шьнoМу ллaнt l

фopмyвaння aкaдемiuтroi кyльTypи'
yснoi i писемнoi Мoви y аспipaнтiв
yспirшнoгo нaвчaЕI{я тa прoфесiйнoi

Мiжгaлyзeве письмo): МeTa
нeoбхiдниx пpaкTичIIиx нaвичoк
пеpшoгo poкy, неoбхiдних для
дiяльнoстi.

oснoвнi пoняття кypсy: Bищa oсвiтa. Унiвеpситeт. Aкaдeмivнa
кyльTypa. Aкaдeмiннa дoбpoveснiсть. Aкaдeмivнa овoбo,цa. IнтелектУaльнa
чеснiсть. Iнтелектyaльнa свoбoдa. Iнтeлектyaльнa влaонiсть. Aвтopське
пpaвo. ПopyrшенЕЯ aкaдeМiчнoi чеонoстi. Кoдeкс чeстi. Етичнi i пpaвoвi
нopМи. Мopальнi iмпepaтиви Aкaдeмivне писЬMo. Уснa i писeМнa МoBa.
Hayкoвий стиль. Кyльтypa МoвЛeнI{я. Кoмyнiкaцiя.,Цoолiдницькa poбoтa.
Бiблioгpaфiя. ,{жepeльнa бaзa. I{итyвaння' цитaтa. Пoкликaння.
Бiблioгpaфivний стaндapт. Бiблioтeчний кaTaIIoг. oнлaйтr-кaтaлoги. Бaзи
,цaних. Бiблioгpaфivнi MеI{e.цжеpи.

fuсepeлa

Iдeя Унiвеpситетy: Aнтoлoгiя / Упopяд. M. Зyбpицькa, H. Бaбалик, З' Pибчиноькa.
_ Львiв: Лiтoпиc, 2002. _З0+ c.

Лimepапуpа
Aкaдeмiчнa чеснicть як ocl{oвa оTа.IIoгo poзвиTкy yнiвеpcитетy /Miiкнapoд.

блaгo,ц. Фoн.ц <Мiжнapoд. фoнд дocлiджень oсвiтньoi пoлiтики>; зa зaг. pед. T.B.
Фiнiкoвa, A.e . Apттoхoвa' - К.: Тaкcoн' 20\6. _2З4 c.

Бoйченкo M. Гiднiсть. цiлiснicть i yспirпнiсть: aкa.цемiчнi тa гpoмaдянськi



чecl{oTи / M. Бoйченкo // Фiлocoфськa дуrикa. _ К., 2014. _ ],l! 5. _ С. I10_ 122.
Бoйченкo H.M. Етичнiaспекти yнiвеpоитетоькиx цiннocтей ,Ц'М.

Бoйченкo // Сoфiя, Гyмaнiтaрнo-pелiгiсзнaвчий вicник. _ К.: Bид.-пoлiгP. Ценщ
<Киiвcький yнiвepситет), 2014. _ J\Ъ 1 (1). _ С. з74з.

.{oбкo T. AкaДемiчнa кyлЬт}рa як нeoбхiднa пepедyмoвa ефeктивнoгo yпpaвлiння
c)п{acниМ 1ъiвepcитетoм в }a/roвax aвтoнoмii / T. .{oбкo ll !ух i лiтеpa. Спец' вип.
<Унiвepситетcькa aвтoпoмiя>. - К.' 2008. _ N9 19. _ C. 9з_102.

МeдвеДeв I.A.,.{epжaвне упpaвлiння poзBиTкoМ yнiвepситетy: теopeтичflo-
пpиклaдний aспeкт: [мoнoгp.] / I.A' Медведeв. _ Хapкiв: Bид-вo ХapPI HA.(У
<Мaгicтp>, 201I. _ 220 c,

Пoкликaнпя yнiвеpситетy: зб. нayк. пp. / вiдп. peд. o. Гoмiлкo. _ К.: PIA <Янкtr>;
<Beселкa>' 2005. * с. 90-1з2.

Poмaкiн B.B. Aкадемiчнa eTикa як пepeдyNroвa BepхoBrl{cтвa пpaвa / B.B. Poмaкiн
// Hayкoвi пpaui ЧopнoмopcЬкoгo деpжaвнoгo унiвеpситeту iменi Петpa Moгили. Сеpiя
<ПeДaгoгiкa>. _ Микoлaiв, 2006. _ Bип. зз. _ T.46. _ С. 174_|79.

Cтpyнсе B. Miсiя .цосяжI{a: пiдвищeння aкaдемiчнoi чеснoстi в щpaТнськiй oсвiтi
// Пpoзopicть i кopyпцiя в сиcтeмi вищoi oсвiти УкpaiЪи: зб. мaтеp. кoнф. (21-22 лиcтoл.
20О2 p., м. Львiв). - К.: Тaкcoц, 2003' _ (Cеpiя <Bищa ocвiтa в cyчacнoМy cвiтi>>). - C.
212-275.

Хopyжий Г.Ф. Aкaдемi.lнa кyльTypa: цiннocтi Ta пpинципи вищoi ocвiти/
Г.Ф.Хopyжий. _ Tepнoпiль: Haвчальнa книгa - Бoг.цaн' 2012, _ З20 c,

Eлeкmpoннi pеcуpcu

Пpoект спpияння aкaдeмiчнiй дoбрoяеcнocтi в Укpaнi (SAIUP) . Aмepикaноькi
Paди. _ Haзвa з екpaнy. _ PeжиМ ДocTyпy: http://www.saiup.org.uа./.

Committее оn Pub1ication Еthics: (сoPЕ): Promoting integrity in resеarch
рubliсation. _ Haзвa з екpaнy. _ PежиМ дocTyпy: publiоationеthiоs.org/.l2

Teмa 2. Акаdeмiчна куЛbпуpа в унiвepcumеmi: на npuюtсtdi
&J|4 еp ul<ан c b кl,lх в u u| iв

IIлан

Tеopеmuuнe numання: I{iннoстi тa цiлi вищoi ocBiTи.
Irpакmuнне Зсlвdання: Пеpeгляд оepiaлy <Бeвеpлi-Хiллз 9o27o>>

(opигiнaльнi сrpii, 1 сeзoн' 6 cepiя Highеr Educаtion) iз пoдaльrпим
oбгoвopенням пoдiй кiнoстpiuки y гpупi.

P е кo м е н d o в ан а лimеp аmуp а
Aндpyщенкo B.П. ocнoвнi хapaктеpистики eвpoпeйcькoi yнiвеpситeтcькoi ocBiти

тa мoжливocтi ik peaлiзaцii в систrмi oсвiти Укpaiни / B.П. Aндpyщенкo // Hayкoвий
чaсoпис Haцioнaльнoгo пeдaгогivнoгo }тriвеpcитетy iменi М.П. flpaгoмaнoвa. Cеpiя 5
<Педaгoгiчнi нayки: pеaлii тa пеpcпeктиBи>. _ к., 201 1. -Bуlл.26. _ с. 3-15.

Фiнiкoв T. Aкaдемi.rнa добpo.rеcнicть: глoбальний кotITекот тa нaцioнальнa
пoщeбa / T. Фiнiкoв // Aкaдемivнa чеcнicть як ocнoвa сTaлoгo рoзBиткy унiверситетy



/Miжнapoд. блaлoд. Фoнд <Мiжнapoд' фoнд дocлiджeнь ocвiтньoi пoлiтики>; зa зaг. pе.ц.
Т.B. Фiнiкoвa, A.e ' Apтroхoвa. _ К.: Taксoн, 2016. _ С,9_з6.

Teмa 3. Акаde,Иiчlrа doбpovеcнicmb i ri пopушeння. I(odeкcu чecmi

План лекцit

AкaДeмiчнa к}zльт},.Da. aкa.цeмiчнa дoбpoчeснiть. Aкaдeмi.rнa кyльTypa
Й eтикa y вищiй oсвiтi' Hepoзpивнiсть пpинципiв aкaдемivнoi свoбo.ци i
вiдпoвiдaльнoсTi; пpaB i oбoв'язкiв yсix 1,.laсникiв нaвчaльнoгo пpoцесy.
Iнтелектyaльнa свoбoдa. .{oбpouеснiоть виклaдaчa тa aдмiнiстpaцii як
пepедyМoвa дoбpo.rеонoстi aспipaнтa'

oснoвнi пpoяви aкaдемivнoi нечeснoстi
(Аcаdеmic Dishoпеstу) : тa6у в aкaдeмivнoмy свiтi: плaгiaт, зaбopoнeнa
дoпoMoгa (oдepжaння чи нaдaння дoпoMoги нa iопитi, зaлiкy, кoнтpoльнiй
poбoтi, якa зaбopoняеться виклaдaнeм); викopистaцня пiдpyvникiв,
пoсiбникiв, дoвiдкoвoi лiтеparypи пiд vaо бyдь-якoi з фopм кoнтpoлю' якщo
цe не пepедбa.reнo iТ yпloвaми; списyвalrЕя тa пepедaвaння cвoei poбoти для
списyвaril{я iнrпим; пepeдaЧa тa oдеpжaнIrя вiдпoвiдей пеpед iспитoм;
викopистallня пiдcтaвнoi oсoби для вiдпoвiдi, iспитy тoщo.

КoДекои чеcтi. Пpoфeсiйнi кo.цекси як TpaнслЯтopи фyндaментaлЬниx
Мop.lJIьI]иx пpинципiв в yсi офepи пpoфeсiйнoi дiяльнoстi (<Mopaльний
кo,цекс чи (кopпopaтивнr етичнi пpoгpaМи) e збipкoro МopaльЕих нopM тa
IlaсTaнoB' щo стиМyлютoть пpийнятгя пeBниx pitпень Ta викoнaнI{я
кoнкpeтниx дiй y отoсyнкaх з iнrцими людьMи B paМкax пpoфесiйнoгo
сepедoBищD (Геpxapл Зeхa)).

lacеpeла

Aмepикaнськa acoцiaцiя yнiвеpситетськиx пpoфeсoрiв // Пpoзopiсть i кopyпцiя в
сиcтемi вищoi ocвiти Укpaiни: зб. мaтеp. кoнф. (2|-22 лиcтoп. 2002 p., м. Львiв). _ К.:
Тaксoн, 2003. _ (Cepiя <Bищa oсвiтa в суracнoМy овiтi>). * C. 257_258.

Етичний кo.цeкс yченoгo УкpaiЪи [пpoект]. - К.: Bидaвничий дiм
кAкaдемпеpioдикa> НAH Укpaiни, 2009. _ |6 c,

Iдeя Унiвepcитетy: Aнтoлoгiя / Упopяд' М. Зyбpицькa, H. Бaбшrик' З.Pибчинськa.
_ Львiв: Лiтoпио, 20О2. _ З04 c'

Кoдекс етики yнiвepcитетy Кoпкopлiя // Пpoзopicть i кopyпцiя в сиcтемi вищo.i
oовiти УкpaiЪи: зб. мaтеp. кoнф. (21-22 лиcтoл' 20О2 p., м. Львiв). _ К.: Taксoн' 2003. _
(Сеpiя <Bищa oсвiтa в оyvacнoмy овiтi>). - С.2з1_256,

Hopтвyдcький уъiвepcитет (aмеpикaнcькI,tй пpивaтний yнiвеpcитет, зacнoвaний y
1959 p'). Кoдекc eтики // Пpoзopiсть i кopупцiя в cиcтемi вищoi oсвiти УкpaiЪи: зб.
мaтеp. кoнф. (21-22 lиcтoл.2002 p., м. Львiв). - К.: Taксoн, 2003. _ (Cеpiя <Bищa oсвiтa
в сyчacI{oМy свiтi>>). _ C. 259 _260.

Code of ethiсs of thе Ukrainiаn Fulbright Assoсiation. Етичний кoдекc vленiв



Фyлбpaйтiвcькoгo тoBapиcTBa Укpaiни / Хapкiвcькa пpaBoзaхиcнa гpyпa. - Хapкiв:
Пpaвa людини, 200&. _ З2 c.

Етичний кoдекс виклaдaчa Ta стyдeнтa [Iвaнo-Фpaнкiвоький нaцioнальний
тexнiчний yнiвеpcитeт нaфти i Гaзy]. _ Hазвa з eкpalry. - Pежим дoстyпy;
httр://nung.еdu.ua,/fi1еs/attaсhmеnt news/etic сodeх.pdf.

Кo.цекc чeстi Bиклaдaчa ,цеpж.lвнoгo вищoгo
нaцioнальний yнiвepоитeт]. - Haзвa з
ktu.еdu.ua,/-uploads/fi les/...,&odех_vуkladacha.doc.

Кoдекc vecтi Haцioнальнoго технiчнoгo
eкpaнy. _ Pежим ДoсTyпy: htttэ ://kpi.uаlcоdе.

Пpo Ети.rний ко.цекc yченoгo УкpaТни.

yнiвеpcитeтy Укpaiни - кш. - Haзвa з

_ Haзвa з екрaнy' _ Pежим дocцтry:

Пidpунн uкu, nociбнuкa, навчальнo-J||emoD цчнi в tld ання

ll.{o пoтрiбнo знaти пpo плaгiaт: пociбник з aкaдeмi.lнoi гpaмoтнoстi тa rтики для
<чaйник i в> . -Haзвaзекpa l r y . _Peжим ДоcTyпy:

Jlirпеpаmуpа

Aкaдемiчнa чeснicть як ocl{oвa cTаlloгo poзBиткy yнiвepcитеry /Miжнapoд.
блaгoд. Фoнд <Miжнapoд. фoнд дoслiджeнь oсвiтньoi пoлiтики>; зa зaг' peд. T.B.
Фiнiкoвa, A. €. Apтroxoвa. - К.: Taкcoн' 2016. -2З4 c,

Бoйкo P.B. Без кoмпiляцiй i плaгiaтy! / P.B. Бoйкo, M'o. Фpoлoв // Бюлетeнь BAК
Укpaiни. - к.' 2008. _ JФ 12. _ C. 11_1з.

Бoйченкo H.M. Етичнiaспeкти yнiвеpcитетських
Бoйченкo ll Coфiя. Гyмaнiтapнo-pелiгieзнaвчий вicник. _ К.:
<Киiвський yнiвеpситет>, 20l4. _Ns 1' (1\._С.з74з.

Гoн.rapeнкo C' Етичний кoдeкc yчеI{oгo / C. Гoн.rapенкo; Iн-т пeдaгoгivrroi ocвiти
i oсвiти .цopocJrиx HAПH Укpaiни, Пoлтaвcький нaцiонaльний пeдaгoгivний ун.т iмeнi
B.Г. Кopoленкa /l Еcтeтикa i етикa педaгoгiчнoi дii: Зб. нayк. пp. _ КиiЪ-Пoлтaвa: ПHПУ
iменi B.Г. Кopoлeнкa,2011. _Bип. I '_ С.25-з4.

Гyнuaк B.M., Чeпигa M.П. Кoдекс чеотi виклaдaчa як пrрeшкoдa aкaдемiчнiй
нeчеснocтi i пoблaжливoстi i B.М. Г1ънaк, М.П. Чепигa // Llaукoвтlil вiсник ЛHУBMБT
iменi С.З. fжицькoгo. _ Львiв, 2011. _ Т. 13, N9 з (49). _ С. |4-2з.

,{жoнс P.M. Aкaдемivнa кopyпцiя в Укpaihi // Пpoзopicть i кopyпцiя в cиcтeмi
вищoi ocвiти УкpaiЪи: зб' мaтеp. кoтlф. (21-22 лиcтoл.2002 p., м. Львiв). - К.: Tаксoн,
2003. _ (Cеpiя <Bищa oовiтa в cyчacнoМy cвiтi>). _ C. 261-268.

!икaнь C.A. Плaгiaт в ocвiтi: пoхoДження' пpичит{и тa IпJUIхи пoдoлaння / С.A.
!икaнь // Безпекa життсдiяльнoстi: всеyкp. нaук.-пoпyЛ. )кypII. _ К',2oo7. _ N9 5. _ С.
16J0.

.{oбкo T. Aкaдемi.тнa кyльTyрa як нeoбхiднa пepедyМoBa ефективнoгo yпpaвлiння
сyчaсEиМ 1тiвеpситeтoм в yМoвax aвтoнoмiТ / T. .{oбкo /l [ух i лiтеpa. Cпeц. вип.
<Унiвepситeтськa aвтoнoмiя>. _ к., 2008. - N9 19. _ с. 9з_102.

Кyльvицькa o'o., .{oйник M.B. Aкaдемiя як пpoотip cвoбoди / o.o. Кyль.rицькa,
М'B. .{oйuик // Пpoблеми poзвиткy нayки тa oсвiти: теopiя i пpaктикa: мaтеp. мiжнap.
нa}к.-прaкT. кoнф. кПpoблеMи poзBиткy нayки тa oовiти: теopiя i пpaктикu (м. Киiв, 29-

нaвчaлЬЕoгo зaкJlaдy [Кpивopiзький
екрaнy. * Perким Дocтyпy:

цiннocтeй /I{.М'
Bид.-пoлiгр. uентp



30 квiтня 2016 p,) / Гo <Iнcтиryт ocвiтньoi тa мoлoдiжнoi пoлiтики>; Hayк.-нaвv. центp
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Пpoзopicть i кopyпцiя в cистемi вищoi ocвiти Укpaiни: зб. мaтеp. кoнф' (21_22 лиотoп.
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Poмакiн B.B. Aкaдeмiчнa eTикa як пеpеДyМoBa верхoBeнсТвa пpaвa / B.B. Poмaкiн
/i Hayкoвi пpaцi Чopнoмopськoгo дeр)кaвнoгo унiвepситетy iменi Петpa Мoгили. Сepiя
<Пeдaгoгiко. _ MикoлaiЪ, 2006. _ Bип. зз' -T.46. _ С. |74_1,79.
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Елeктpoнпi peсypси
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and Еthics. _ нaзвa з екpaнy. _ PrжиМ ,цocTyIIy.. WWlv.integritУ-еthics.com/.

Tемa 4. IнmeлекmуальIIa влаcнicmь i ii nopушeння. Як
фopлtувamu аКadеJ||iчну кульmуpу ?

План лекцii'

Пorrяття iнтелектyaльнoi влaснoстi (як aнaлory дo мaтеpiaльнoТ влaснoстi) вiд
дoби Пpoсвiтництвa ({жoн Лoкк: пpaвo TBopця лiтeparypнoгo твopy * це
<йoгo невiд.eМЕе пpaвo, щo BиI{икaс Bлaсне з пpиpoди твopvoi дiяльнoстi тa
iснye незaлежнo вiд виЗнaння йoгo дeprкaвнoro влaдoro>>) дo сьoгo,цrння.
викopистaннi poбoти тa ii цитyвaннi>; Бepлiнськa дeклapaцiя пpo вiдкpитий
дocTyп дo нayкoBиx тa гyмaнiтapних знaнЬ (2003).

,\ercеpелa

Iдeя Унiвepситетy: Aнтoлoгiя / Упopяд. M. Зyбpицькa, H. Бaбалик, З. Pибчинcькa.
_ Львiв: Лiтoпиc, 20О2. _ ЗО4 c.

Пidpуuнuкu, nociбнuкa, нdвчtulьluo-лuemoduчнi в adaння
AвтopсЬкe пpaBo дЛя бiблioтекapiв: пiдpуlник / [Пеp. з aнгл. o. Baоильевal. - К.:

ToB (IММ (ФPАксIМ))' 2015. - 196 c.
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iнтeл. влaсн. i пpaвa, 2008. - 288 с.
Ceменoг o.М. Кyльт1рa нayкoвoi yкpaiЪcькoi Мoви: нaвч. пociб. i o.M. Cемeнoг.
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,{жoнс P.М. Aкaдемivнa кoрyпцiя в УкpaiЪi // Пpoзopiсть i кopyпцiя в систeмi
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вищoJ ocвiти УкpaiЪи: зб. мaтеp. кoнф. (21_22 tlиcтoп.2002 p., м. Львiв). _ К.: Taкcoн'
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.{икaпь C.A. Плaгiaт в ocвiтi: пoхoд)кrI{ця, пpичиI{и тa цIляxи пoдoлaння / C.A.
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цифpoвoмy пpocтopi УкpaiЪи / A. Кoвaльoвa // Cпeцiальнi icтopиннi диоциплiни:
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wwvl. intе grity-еthiсs.оonr/.

Tемa 5. Плаziаm у ,tlаcoвiЙ кульmуpi

План

Tеopemuuнe пumання: Пoняття плaгiaтy. Bиди плaгiаry.

Пpакmuнне завdання (на вuбip):

I. Poльoва еpа кСуdoвuй пpoцec наd llеd Зепnелiн>.

Пiдцpyнтя: Улimку 2016 p. у Лoc-Анлceлеci вidбувcя cуdoвuй пpoцеc
наd бpumанcькolo poк-epупoю Lеd Zеppеliп. Учаcнuкu zуpmу
Звuнувачува.]lucя в кpаdiэюцi лlелodii' аJvlеpuксlнcькoi еpупu Spirit, яка нiбumo
cmсша вcmупoл,t do лееенdаpнot кoлlnoзuцii' Stаirwaу to Hеаvеn. Суd
|lpucяэrсLnЫ вidлlo вuвcя вuЗнаmu пicню плаеiаmoм,

Aопipaнтaм пpoпoну€тЬся poзiгpaти сyдoвe зaсiдaнЕя i дiйти Bлaсниx
виснoвкiв щoдo opигiнaльнoстi кoмпo зиЩii Stаirwау to Hеаven,

Абo

2. ,\ucrtуm на mел4у: < Mеэюi doпуcmlt'мtlх заnoЗuчень у mвopuocmi (на
пpuклаdi кiнolиucrпецmва) > '.

Aспipaнтaм пpoпoнyeться пepеглянyти й пopiвняти кiнoотpivки:
<<Кoммaндo> (pеж. Mapк Лeстep, сIIIA, 1985) i <[eнь Д> (pехс. Mихaйлo
Пopevенкoв, Кaтepинa Пoбсдiноькa, Poсiя, 2008).

P е кoл't е н d o в ан а л irrt еpаtnуp а

Кoвaльовa A. Пpoблеми aкaдемivнoгo плaгiaгy Ta aвTopськoгo пpaвa y
цифpoвoмy пpocтopi Укpaiни / A. Кoвальoвa // Cпeцia;rьнi icтopиннi дисциплiни:
питaння теopii тa Метo'цики: зб. нaщ. пp.- к.' 2013. _ Ч. 21: Електpoннi iнфoрмaцiйнi
peсypси. _ С.6|Ч1.

Mельниченкo A. Пpoяви aкaдемiчнoi нечeснoстi / A' Mельничeнкo // Aкaдемiчнa
чeонicть як ocнoBa сTaлoгo рoзBиткy 1тriвеpситeтy /Мiжнapoд. блaгoд. Фoн.ц <Мiжнapод.
фoнд дoслiджeнь oсвiтньoi полiтики>; зa зaг. pr.ц. T.B' Фiнiкoвa, A.e. Apтюхoвa. _ К.:
Такcoн, 2016. - C. 1'07_120.

I{o пoтpiбнo знaти пpo плaгiaт: пoсiбник з aкaДeмiчнoi гpaмoтнoстi тa rтик}l lt,lя
<чaйникiв>. - Haзвa з rкpaнy. _ Peжим ДoоTyПy;

Змiстoвний MoДyЛЬ 2. УCIIЕ ЙписпмнЕ МoBЛЕннЯ

l )



AсIIIPAIITA. IIAIIиCAIIIIя TЕкCTУ

No tаlе is so good thаt it cаr1't bе spoilеd in thе tеlliпg
(Hiяка icmopiя нe е наcmiлькu doбpoю, щoб ii не
л4oЭrснс] булo зincуваmu po зno вidаюнu) Irpuказка

Teмa б. Hаукoвe мoвлeння. Кульmуpа cniлtування. Tекcm
План

Стилi cy.raснoi yкpaiЪськoТ мoви (нayкoвий, дiлoвий,
хy.Цoжнiй, пyблiциститний, poзмoвний); сфеpa Зaстoсyвaння, метa, мoвнi
зaсoби.

Уоне мoвлецня. Пyблiuний висTyп' пpeзентaцiя, дoпoвiдь: eднiсть
фopми i змiоry; вepбaльнa й невepбальнa склaдoвi (oбpaзнiсть й виpaзнiсть,

Писемнe мoвлення. oснoвнi я{aнpи нayкoBoгo МoBлrння: мoнoгpaфiя,
сTaття, есе' .циоepTaцiя, диплoмнa poбoTa, кypсoвa poбoтa, пiдpy.rник,
пoсiбник, peфepaт.

Зaдyм (нa oснoвi
кpиTичнoгo oпpaцЮBalrня нaявнoi _ бaчeння пpoблeми (oб'ект
дoслtджeння) _ пpoпoзицiя виpirпeння пpoблeми (гiпoтезa) _ oзнaчентlя
пpeДМетy й iнотpyментapiтo (мeтoдoлoгii) дoслiджeння _ poзpoбкa
apryмeнтaцii (нa oснoвi кpитичнoгo oпpaцIoBaЕIrя джepел) - пoбyдoвa
TексTy. Bимoги opигiнaльнoстi, чiткoстi. IloBизI{и.

,\crcеpeла

Бiблioгpaфiннe пoсиЛaння. Зaгaльнi пoЛoжel{ня .Й npaBИЛa cклaдal{ня:
!СTУ 83О2:2015 / Haц. стaндapт УкpaiЪи. - Bид. oфiц. - Bвe'ц. з 01.07.2016.
_ К.: УкpHffiI{ ,2016. _ 16 с. _ (Iнфopмaцiя тa дoкумeнтaцiя)'

Bимoги дo oфopмлення дисеpтaцiй тa aвтopефеpaтiв дисepтaцiй фoзpoблeнo нa
пiдcтaвi ДCТУ з008.95 к{oкyмeнти. Звiти y офepi нayки i технiки. Стpyктyр i пpaвилa
офopмлeння>) // Бroлетень BAК Укpaiни. - к., 2011. - Ns 9/10. * с. 2_10.

Пidpуuншкu, nociбнaкu, навч|ulьнo-л4еmod uчнi в ad ання

Беpeгoвa Г..{. ,{iлoвa укpaiЪcькa МoBa. Куpо лекцiй: нaвч.-пrетo.ц. пociб.
Aйлaнт, 20О4. - 240 c.

Бoндapенкo C.B. Aвтopcьке пpaвo тa cрtiжнi пpaвa / C.B. Бoндapенкo. _ К.: Iн.т
iнтeл. влacн. i пpaвa, 2008. _ 288 с.

Бpaлaтaн B.П. Пpoфеciйнa етикa: нaвч. пoсiб. / B.П. Бpа,raтaн,
Л.B. ГyЦаленкo' H.Г. Здиpкo. - К.: I{ентp yvбoвоi лiтepaтуpи,2011. -252 c,
Бyтенкo Л.B. Мoвлення дiлoвих лloдей нa нapa'цaх' зaciдaннях, збopax: нaв.r.

пoоiб. для студ. нефiлoл. опeц. / Л'B. Бyтeнкo. - 2.e вид.,дoп. i випp. _ Aлvевcьк: !I'МI,

_ Хepсoн:

лiтеpaтypи)
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200З. -253 c.
Гaльченкo C.I., Cилкa o.З. oснoви нayковиx дoслiджень: нaвu'-метoд. пооiб. /

C.I. Гальvенко' o.3. Cилкa. _ Чеpкacи: AМMo' 20|5. - 93 c.
Гpицeнкo T.Б. Етикa дiлoвoгo опiлкyвaння: нaвч. пociб. / зa peд, Т.Б. Гpиценко,

C.П. Гpиценкo, Т..{. Iщeнкo тa iн. _ К.: I-{ентp уrбoвoi лiтepaтypll,2007 . -З44 c.
Гpиценкo T.Б. УкpaiЪськa мoвa зa пpoфeciйним спpямyвaнняМ: н'lвч. цoсiб. u T.Б.

Гpиценкo. _ К.: IJeнтp уrбoвoi лiтеpaт уpл, 2О1О . _ 624 c.
Мaцькo Л.I.' Кpaвeць Л.B. Кyльrypa yкpaiЪськoi фaхoвoi Мoви: нaвч. пociб. z Л.I.

Мaцькo, Л.B. Кpaвець. _ К.: BI{ <Aкадем iя>' 2007. - 360 c. _ (Cеpiя <Aльмa.мaтеp>).
oнyфpiенкo Г.C. Hayкoвий cтиЛь yкpaiнськoi I\,{oви: нaвЧ. пociб. з

алropитмi.rними ПpиписaМи. / Г.C. oнyфpieнкo. _ 2-гe вид. пеpеpoб. тa дoп' - К.: I{ентр
yвбoвoi лiтеpaтypи, 2009. _ З92 c.

ocнoви нayкoвoгo N{oвлeнI{я: нaBч'-MrToД. пociб. / yклaд.: o.A. Бoбеp, C.А.
Бpoнiкoвa, T.!. eгopoвa тa iн.; зa pед. I.M. Плoтницькoi, P.I. Ленди' _ к.: HAДУ, 2012. _
48 с.

Cемrнoг o.М. Aкaдемi.шe пиcьМo: лiнгвoкyльтypoлoгiчний пi.цxiд: нaвч. пoсiб. /
o.М. Cеменoг, o.Л' Фacт. _ C1ъlи: Cyм!ПУ iменi A.C. Мaкapeнкa' 2015, _ 220 c.

Cеменoг o.M. Кyльтуpa нayковoi yкpaihськoi мoBи: I{aвч. пoоiб. / o.М. Cемeног.
_2-reвиД,, стepeoTип' - К.: BI-{ <Aкaдeмiя>, 2012' _2|6 о. _ (Cеpiя <Aльмa-мaтep>).

Яxoнтoвa T.B. oснoви аu{гЛoМoBl{oгo нayкoBoгo пиcьМa: нaвч. пoсiб. для
cтy'Центiв' aспiрaятiв i нayкoвцiв / T.B. Яхoнтoвa. - 2-гe вид. _ Львiв: ПАIС' 2o0з. _ 22o

Bailеy S. Aсadеmic writing: a handbook for intеmational studеnts / S. Bailеy. _ 3'd еd.
_ London' New-York: Routlеdgе ,2011. - 314 p.

ZoЬe| J. Writing for Computеr Sciеnсe / !, Zobel. - 3'd еd. _ London: Springеr-Vеrlag
London Ltd, 2014. -285 p.

JIitпepаmуpа

Aбpaмoв Е.Г. Кaкoй дo'кнa бьIть aннoтaция к нaylнoй отaтьe / Е.Г. Aбрaмoв l/
Hay.rнaя пеpиoдикa: пpoблемьr и pеIпения. _NI.,2\I2. _ T. 2' Ns 3- C. 4_6.

Aбpaмoв Е.Г. Пoдбop кЛIочеBьIх cлoв .цJUI нayrнoй cтaтьи / Е.Г. Aбpaмoв //
Haуrнaя пepиo.цикa: пpoблемьl и pешения' - М., 201 1. - Т. 1, .}19 2. - С, з5_ 40.

Бeйкеp M. ,{ж. Haписaние oбзopa литеpaтypьI / М. !ж. Бейкеp // Terra Еconomicus
(Пpocтpaнствo экoнoмики). _ Poстoв-нa.!oну,2О14. _ Nq 3. - C. 65-86.

Бoйкo P.B. Без кoмпiляцiй i плaгiaтy! / P.B. Бoйкo, М.o. Фpoлoв // Бтoлетень BAК
Укpaiни. _ к., 2008. _ J\b 12. - с. 11-13.

Бyгaев К.B. ПpoблемьI нayчЕoгo рецеI{зиpoBaIrи Я И Пу-|И иx peшeния / К.B.
Бyгaев // Психoпедaгoгикa в пpaвoоХрaнительнЬIx opгaнaх. * oмок' 2012. - }lb 1' - с. 88_
92.

Гepитсен ,{ж. Кaк нaпиcaTь стaтьтo oб исcлеДoвal{ии дJUI prцензиpyeМoГo
)I(ypнfu1a i !ж' Геритсен l/ Пeдиaтpинecкaя фapмaкoлoгия. _ М., 2012' _ T.9, Ns 2. - C.
46-51.

Г1тлaнeнкo o.o. Мiсце pецeнзii в icтopii нayкoвoi пepioдики / o.o' Гyмaяенкo lu
Ha1тoвi зaпиcки Укpaiнcькoi aкaДeмii дp)кapствa. Cерiя <Coцiaльнi кoмyнiкaцiill. _
Львiв' 2015. _ Bип. 1 (50)' _ C.15_20.

Екo У. Як нaпиcaти .циплoМIly poбoтy: Гyмaнiтapнi нayки / У. Екo; пеp. зapед. o.
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Глoтoвa. _ Tеpтroпiль: Мaндpiвець, 2007. _224 c.
Елин A.Л. Чтo н}и<нo .целaтЬ aBтopy дЛя ycПeшнoгo paзMeщrния егo cтaтей в

нayчньIx rкypнaлaх? / А.Л. Елин, Т.И' Кaлинcкoвa // Bестник нoвыx мrдициЕcких
техпoлoгий. _Tулa'2014. _N, 1. *C. 105*110'

eвcсeвa Г.П. ocнoвнi BиМoги 'цo якiонoгo oфopмлення нa).кoBих публiкaцiй z Г.П.
eвcесвa, М.B. Caвицькиiц // Bicllик Пpиднiпpoвоькoi дepжaвнoi aкaдeмii бy.Цiвництвa тa
apxiтeктуpи. _ ,{нiпpoпетpoв cьк,2014. _ N9 8. _ с. 54_62.

Жeнченкo М.I. oфopмлення пyблiкaцiй y нayкoвих )к)рIraJI.rх i збipникaх: вимoги
cтaндapтiв тa видaвнинi pеaлii (нa пpиклaдi нayкoBиx видaнь HAH Укpaiни) / М.I.
Женчeнкo ll Haукa УкpaiЪи y cвiтoвoмy iнфopмaцiйнoмy пpoстopi. * К.:
Aкaдемпepioдикa' 201 1. - Bип . 5. _ С. |25-Iз6.

Iнгpaффia T. Iнстpyкцiя з нaписal{ня нayкoвoi cтaпi / T. Iнгpaффia' К'-Х.
IПвальбe // Мopфoлoгiя. _ !нiпpoпeтpoвcьк, 2013. _ T. VII' }lb 1. * C. 96- 100.

oсин Е'H. Яcнoсть * сеcтpa цитиpoвal{ия: неMI{oгo oб иcкусстве al{нoтaции / Е.}l.
Оcин l/ ОpгaнизaциoЕIIaJI пcихoлoгия. _ М.' 2013. _T. 3, N9 1. - C.2-7 .

Caнгep Ф. Пиrпем нa aнглийокoм дЛя МrяrДyнaрoдньIх кoнфеpенций / Ф. Caнгеp'
Ю. Зият,цинoвa // Bьrсrпее oбpaзoBaЕиe B Poccии' * М.. 2013 ' _ Ns
12. _С'95_99.

Cелiгей П. Cвiтлo i тiнi наyковoго cTилIo: Мoнoгpaфiя / HAH Укpaiни. Iнотитyт
МoBoзI{tlBcтвa iм.. o. o. Пoтебнi / П.o. Cелiгeй. _ К.: Bид. дiм кКиeвo-МoгиЛянcькa
aкaдемiя>, 20|6. _ С. зз6-524.

Toмaxiв М.B. Aнглoмoвний нayковий Диcкypc: сyvaсний стaн Тa пеpспeктиви
пoдaлЬшиx дoслiджeнь / М.B' Toмaxiв ll ОдecькIаiа лiнгвiстичний вiоник. _ oдеca. 2015.
_ ]ф 5. _ с. \54-1,57.

Електpoннi peсypси

Aкaдемiчне пиcьМo тa бiблioгрaфiя - Гoлoвнa. . Haзвa з екpaнy. _ Pежим
дocтyпy: bibliosynergy.ula. org.uа,/indеx.phр/pтoekt 1 .

Укpaiнськi нayкoвi )кypнaли: Гoлoвнa. _ Hазвa з eкpaнy. _ Peжим дoотyПy;
usj.org.uа/.

Committее on Publiсation Еthiсs: (CoPЕ): Prоmoting integrity in rеsеarch
publication. _ Haзвa з екpaнy. _ PежиМ .цoстyгry: publicationеthics.org/.

Teмa 7. HаукoвaЙ cmшлb уl<pа:itrcbкoi J''oвu: nucеI|lre ,мoвлeння
План

Teopеmuннe rlumання: oснoвнi xapaктepистики нayкoвoгo сTилIo
МoBлeння.

Moвнi зaсoби.
Пpакmuннe завdання (на вuбip):
1' ' oпанoвуелto rrсlукoвuй cmuль чеpеЗ зicmавлeння.

Hеoбxiднo :нaтII4cafiIтBip нa oбpaнy TеMy y a) влacне нayкoвoМy стилi
й б) нayкoвo-пoпyляp}IoMy пiдстилi. ,{ля цьoгo пpoпoнy€тЬоя здiйснити Taкi
кDoки:
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Кpoк 1. Aопipaнт/кa сaМoстiйнo oбиpae TeМy для твopy. Hеoбxiднo,
щoб ця тeМa зЕaйшлa вiДoбpa)кeнЕЯ в пi,цpyчникy (бyдь-якoмy); бaжalro,
щoб Bolia вiдпoвiдaлa спецiaльнoстi й тaким чинoм бyлa ЦiкaBolo нe лишr
aопipaнтy/цi, щo iT вибpaв/лa, a й yсiй гpyпi.

Кpoк 2. Aспipaнт/кa знaхoдиTь ще oдне Джеpелo iнфopмaцii, де
oбpalra ним/неro темa висвiтлroсться B т{ayкoвo-пoпyляpнoмy стилi

Кpoк 3. Aопipaнт/кa зiстaвляс й aнaлiзyе poздiл пiдpуrникa iт
додaTкoBe дх{epелo iнфopмaцii'

Кpoк 4. Aспipaнт/кa пиrшe твip (твopи) нa oбpaнy тeмy y дBox cTиляx.
Бaжaнo' щoб твopи бyли нaписaнi нa apкyuri фopмaтy А 4 тaк, щoб кoжен
твip зaймaв пoлoвиIry отopiнки i зiстaвлення бyлo нaoнним.

Кpoк 5. oбгoвopення циx твopiв кpiзь пpизмy специфiки нayкoвoгo
стилlo пi,ц чaс зaняття.

Абo:

2. Bчu"уtocя пucаmu pецензito за зpазкoм.

Hеoбхiднo нaписaти pецензiю нa o.цин iз poздiлiв aнтoлoгii <Iдея
yнiвеpситeтy>. .(ля цьoгo пpoпoнyrTЬcЯ здiйснити тaкi кpoки:

Кpoк I. Aопipaнт/кa oзнaйoмлтoeться З aнтoЛoгiеrо тa читar o.цин iз ii
poздiлiв зa BJIaсEиМ вибopoм.

Кpoк 2. Aспipaнт/кa знaйoмиться з pецензiями нa aнтoлoгiтo,
oпyблiкoвaниМи y пpeстюкниx BиДaнЕяx. Пoтpiбнo ЗBеpIryTи yBaгy }ra
стрyктypy pецeнзiй, лoгiчнiсть виклaдy д}ъ4oк:

Miнaкoв M. Кyльтypнa aJIЬтеpIIaTивa yнiвepситетy / M. Miнaкoв //
УкpaiЪський гyмaнiтapний oгляд. _ К.: Кpитикa, 200з ' _ Bип. 9. - С. 1з-25.

Кислroк К. Reсеnsiо [Iдея УнiвеpсиTrтy: Aнтoлoгiя / Упopяд. M.
Зyбpицькa, H. Бaбaлик, З. Pибчинськa. - Львiв: Лiтoпис, 2oo2. - 304 с.] / К.
Кислюк // Схiд-Зaхiд: Iстopикo-кyльтypoлoгivний збipник. _ Хapкiв; КиТв:
Кpитикa, 2005. _ Bип.7, Спецiaльне BИДaII:нЯ Унiвеpситeти тa нaцii в
Poоiйськiй iмпеpii. - С' 288_291.

Кpoк 3. Aспipaнт/кa пишIe Bлaснy pецензiro нa тoй poздiл книги, який
вiн/вoнa пpo.rитaв/лa з ypaХyBaнням пpoaнaлiзoвaниx peцензiй.

!эюеpeлo

Iдeя Унiвеpситетy: Aнтoлoгiя / Упopяд. М. Зyбрицькa, H. Бaба,rик' З. Pибчинськa.
_ Львiв: Лiтoпиc' 2002. _ З04 c.

P e кoл,tе нd o в ан а л im еp аmуp а

oнyфpieнкo Г.с. Hayкoвий стиЛЬ yкpaiнcькoi Мoви: нaBч. посiб. з
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.rлropитмiчIlиMи приПиc.lми. / Г.C. oнуфpieнкo. _ 2-ге вид. пeprpoб. тa дoп. _ К.: I{eн'гp
1збoвoi лiтepaтуpи, 2009. - с' 1 з 0-1 з 4, 25 +262.

ocин Е.H. Яснocть _ cеcTpa циTиpoвal{ия: нrМнoгo oб иcкyсcтвe aннoтaции /
Е.H. oсин // opгaнизaциoнн.u пcихoлoгия. _IvI,,201з. *T. 3, Ns 1. _ C.2-7 ,

Cемrнoг o.M. Кyльrypa нayкoвoi yкpaiЪоькoi мoви: нaвч. пoсiб. / o.M' Ceмeнoг'
_2-гeвllД., стepеoтип. _К.: BI] <Aкaдeмiя>' 2o|2._С. l1_56, 106-1 13. 177-178.

Teма 8. Hаукoвutt cmuJ.b уKpаiнcbl<oi Jу'oвu: усIrе мoвЛення
Irлан

Tеopеmuнне numання: Bеpбальнi й невеpбaльнi склaдoвi B yснoМy
IIayкoBoMy МoBлеIlЕl.

Ilpакmuннe завdання (на вuбip):

|. Зdoбувасмo нсtвuчкu nу1лiчнozo науКoвo2o вuc|nуnу.

Peкoмендoвaнo тaкi тeМи нayкoBиx вистyпiB (щивалiсть вистyПy
мaкс. 5 xв.):

<Aкaдемi.rнa,цoбpoчeсЕiсть - вибip yспiшних пpoфесioнaлiB);

<Плaгiaт y мистецтвi>> (Див. Завdання dля cамocmiйнot poбomu);

<Cтpyктypa i фyнкцii стyдrнтcЬкoгo оaMoвpЯдyBalrня: ДoсBiд CIIIA>;

(CтpyкTypa i фyнкцii сTyдeнтсЬкoГo сaMoBpядyBaI{ня: дoсвiд Укpaiни>.

P е кo ме н d o в ан a лimеp аmуp а

Бyтeнкo Л.B. Мoвлення ,цiлoвиx людeй нa нapaдaх' зaciдaнняx, збopax: навн'
пoсiб. для сryл. нефiлoл. спeц' / Л.B. Бyтенкo. - 2-e ви!,.,.цoп. i Bипp' - lшuевcьк: .{ГMI,
200з. - С' 76_1з4.

Етикa 'цiлoвoгo cпiлкyвaння: нaвч. пoci6. l зa peд. T.Б. Гpиценкo, C.П.Гpицeнкo,
T..{. Iщeнкo тa iн. _ К.: L{енщ уvбoвoi лiтеpaтypи, 2oo7 . - С.
140-142, 148-1s9.
Cеменoг o.M. Кyльтypa нayкoвoi yкpaiнськoi мoBи: I{.lBч. пociб. / o'M. Cемeнoг. _ 2-ге
Bид.' cтepеoTиII. _ К.: BI{ <Aкадемiя>, 20\2. _ С. |14_140.

Teмa9. Moва diлoвuх nanеpiв: ,llucmецmвo cаJ|'o npeЗенmацii
План

Tеopеmuuне numанI1я: Boлoдiння МoBoIo як зaпopyкa ycпiшIroi

t8



Дoслiдницькoi poбoти тa кap'сpи.

Пpакmuннe завdання (на вuбip):

I. Poльoва Zpа: Зdo6уваeл1o l1авuчкu наnucання pеЗto^lе й
J|4 omuвацluнo 2 o лucmа.

P eкo лц е н d o в ан а л im е p аmуp а

,{жoнсoн A.М. Cocтaвлeние пJIaнa yспeшнoй нayuнoй кapЬеpЬI.
Pщoвoдcтвo для МoЛo.цьж у{еньrx. _ 2-е изд. _ Aмстepдaм: Эльзeвиp,2012.
_ с. 61_68" 75_80. 97_i00.

Caнгep Ф. Пипreм нa aнглийскoм для мe)кдyнapo'цI{Ьrx кoнфеpeнций / Ф. Caнгep, Ю.
Зиятдинoвa // BьIcrпее обpaзoвaние в Poсcии. -М.'201з. - ].'lb 12'- C. 95_99.

lПевчyк С.B. Укpaiнське дiлoвe МoBлеI{ня: нaвч. пoсiб' i C.B. IIIев.тyк. _ 6-е вид.,
випp. i дoп. _ К.: Aлеpтa' 2008. _ С. 66_67.

Мaтеpiaли тa лекЦii для зaвaнтaжeння. - Haзвa з eкpaнy. _ Pежим дocтyпy:
www.americancouncils. orq'ua,/uk/pagеs/25l.3 4

Змiстовний N{oДyЛЬ 3. PoБoTA з.цжЕPЕЛAMи. УкЛAДAI{ня
БIБЛIoгPAФIi

Tемa 10. Itumаmа. Пoклuкання. БiблiozpttфivнuЙ пotuук
План лекцit

[эtсеpелa

Бiблioгpaфivне пoсиЛaI{I{я. Зaгальнi пoЛoя(ення Ta прaBилa оклaдaяня: .{CTУ
8З02:2015 / Haц. cтaндapт Укpа:Ъи. - Bид. oфiц. _ Bве'ц. з 01.0.1.2016. _ К.: УкpH!HI{,
2016. - |6 c. _ (Iнфopмaцiя тa дoк1ъ,rентaцiя).

Bимoги дo oфopмлення диcepтaцiй тa aвтopефеpaтiв диcеpтaцiй (poзpoблeнo нa
пiдcтaвi ДCTУ з008.95 <.{oкyменти. Звiти y cфеpi нayки i технiки. Cтpyктypa i пpaвилa
oфopмлeння>) /i Бтoлeтень BAК Укpaiни. _ к.' 201 1. _ N9 9/10. _ C.2*10,

Пidpуннaкu, nociб нaкa, навч(Ulьнo-J||еtlod uчнi в uDttння

Aвтopоьке пpaBo Для бiблioтекapiв: пiдpyяник / [Пep. з aнгл. o. Bacильевa]. _ К':
ToB (IММ (ФPAКCIМ), 2015. _ 196 c.

Гaльчeнкo C.I., Cилкa o.З. ocнoви нayкoвих дoслiджeвь: I{aBч..Мeтoд. пociб. /
C.I. Гaльченкo, o.З' Cилкa. _ Чеpкacи: AMМo, 2015. _9З c.

Гpиценкo T.Б. Укpaiнськa Moвa зa прoфеciйним cпpяМyBal{няМ: нaвч. пoсiб. l T.Б.

Бiблioгoa6iчни
Кaталoги.35
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Гpиценкo. - К.: I]ентp yvбoвoi лiтеpaтypи, 20lr0. _ 624 c.
Мaцькo Л.I., Кpaвець Л.B. Кyльтypa yкparнськoi фa-хoвoi Мoви: нaвч. пociб. l Л.I.

Мaцькo, Л.B. Кpaвець. _ К.: BЦ <Aкaдeмiя>, 2oo7. _ з60 c. - (Cеpiя <Aльмa-мaтеp>).
oснoви нayкoвoгo Мoвлення: нaвч.-MеToд. пociб. / yклaд.: o.A. Бoбеp, C.A.

Бpoнiкoвa' T..{. eгopoвa тa iн.; зa pед. I.M. Плoтницькoi, P.I. Леrrди. _ К.: HA.{У' 2012' -
48 c.

Ceменoг o'М. Кyльтуpa нayкoвoi yкpaiнcькoi Moви: нaвч' пoоiб. / o.M. Ceменoг.
_ 2-гe виД., сTrproтип. _ К.: Bt{ кAкaдемiя>, 2012. _2|6 с. _ (Cеpiя кAльмa-мaтep>)'

Шев.ryк C.B., Клименкo I.B. Укpaiнcькa мoвa зa пpoфеciйним cпpяМyBal{IlяМ:
пiдp1-l. / C.B' Шевнyк, I.B. Клименкo. - 2.e виД,', випp. i доп. - К.: Aлеpтa, 201 1. - C.
548-55з.

Лitпepаmуpа

lypнев P.A. o хapaктеpньrх oцrибкaх coискaтелей: веcти c нayvнoгo фpoнтa
(vaоть 1) / P.A. !урнeв, Е.М. Мeщеpякoв // Tехнoлoгии гpaждaнскoй безoпaонocти. _
М., 2013. _ Nq 2 (36). _ С.2610,

.{ypнев P.A. o хapaктеpньrх orпибкaх coискaтeлей: вecти c нayvнoгo фpoнтa
(vaсть 2) / P.A. !yрнев, Е.М. Mещеpякoв // Teхнoлoгии гpaждaнскoй безoпacнocти. _
М., 2013. _ x! 3 (37). _ С' з4*з6,

.{ypнeв P.A. o xapaктepньIх orпибкaх coиокaтeлей: Bеcти о нayrнoгo фpoнтa
(uacть 3) / P.A. .{Jрнeв, Е.М. Мещеpякoв // Tехнoлoгии гpaждaнcкoй бeзoпaснocти. -
М.' 2013. _ }lЪ 4 (38)' _ С. 94_9'7 .

Елин A.Л. Чтo нyжнo Делaть aвTopy ДJUI yспrшнoгo paзМeщel{ия eгo стaтeй в
нayчI{Ьrх жypнaлaх? / A.Л. Елин, T.И. Кыrинокoвa // Bеcтник IloBьIx МeДицинUких
теxнoлoгий. _Tулa,20|4. - J\Ъ 1.-C. 105-110.

eвсесвa Г.П. ocнoвнi виМoги .цо якicнoгo oфopмлення нayкoвиx пyблiкauiй l Г.П.
eвсeeвa' М.B' Caвицькиfl // Bictтик Пpиднiпрoвоькoi деpжaвнoi aкaдeмii будiвництвa тa
apхiтeктщи. _.(нiпpoпeтpoвоьк, 2014. - Ns 8. _ С, 54_62.

Женченкo М.I. oфoрмлrння пyблiкaцiй y нayкoBиx жyplraJlaх i збipникaх: вимoги
стaндapтiв тa видaвни.ri pеалii (нa приклaдi нayкoBих видaнь HAH Укpaihи) / М.I.
Женчепкo l/ Haукa Укpaiни y cвiтoвoмy iнфopмaцiйнoмy пpocтоpi. _ К.:
Aкaдемпеpioдикa, 201 1. _ Bип. 5. - С. 1'25_1'3 6,

Iнгpaффia T. Iнcтpщuiя з нaписaннЯ нayкoвoi стaтгi / Т. Iнгpaффia, К.-Х.
IIIвaльбе // Мopфoлoгiя. _.{нiпpoпeтpoвськ, 2013. _ T. VII, }lъ 1. _ C. 96_ 100.

ocин Е.H. Яcнoсть _ сеcтрa циTиpовaI{ия: нeМнoгo oб искyccтве al{ноТaции / Е.H.
Оcин // ОpгaттизaциоI{EzUI псиХoлoгия. -М.' 2013. _T.3'N9 1, _ С.2-7.

Умaнcькогo дepж. пe.ц. yн.тy iменi Пaвлa Tичини. _ Умaнь, 2011. * Ns 3. - C.
131-135.

Tихoнкoвa I.o. Cпиcoк лiтеpaтypи нayковoi стaттi _ вaжливий iндикaтop якocтi
стaттi (як не мaTи зaйвoгo клoIIoTy з йoгo oфopмленням) / I.o. Tихoнкoвa ll |Iaукa
УкpaiЪи y cвiтoвoмy iнфopмaцiйнoмy пpocтopi: [зб. нayк. пp'] / HAH Укpaiни. _ К.,
2015.  _Bип.  11 .  -  C .  100_106.

Eлекmpoннi pecуpсu

Aкa.цемiчне писЬМo тa бiблioгpaфiя . Гoлoвнa. - Haзвa з екpaнy. - Pежим
дocтyпy: bibliosynеrgy.ula.org.ua,/indех.php/proеkt 1.

Пан бiблioтекap. Блоr пpo бiблioтеvнy опpaвy тa iнфopмaцiйнi теxнoлoгii. _ Hазвa
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з rкpalry. _ Pежим ,цoстyпy: www.бiблioтекap.yкp/
Рекoмендaцii з oфopмлення пocилaнЬ в нayкoвих poбoтaх: DSpacе. _ Haзвa з

eкpaлy. _ Peжим,цoстyпy: еla.kpi.ua,/handl el 12З 4 5 67 89 / 1' 60 5 |.

Peкoмeндaцii дo Пoшyкy нayкoвoi iнфopмaцii зa дoпoмoгoю iнтepнет-pесщсiв. _
Haзвa з екpaяy. _ Pежим достyпy: https://doсs. gоoqlе.сorn/doсument/d/1sUBDV-
qvUхuAfoi 1уNW47y.../еdit?hl:uk'

Cтилi oфopмлeння бiблioгpaфiчниx пocилaтrь для мiжнapoдних пyблiкaцiй. Ч.
1. _ Haзвa з eкpaнy. _ Peжим дocтyпy:

w.ww.library.ukma.еdu.ual.../St),li oformlеnnva bibliohrafi chnykh.
Укpaiнcькi нaутсовi ж1pнали: Голoвнa. - Hазвa з екpaнy' _ PrжиМ.цocтyпy:
usj.org.ua./.

oбсягoМ l стopiнкa фopмaтy
щoIIaйMеI{шe 3 джеpелa тa зpoбити

Ha oкpемiй сTopiнцi фopмaтy А.4 пpoпoнyeTься Зpoбити цi ж
пoкJIикaння зг1.цЕo oДнoгo (на вuбip, вidnoвidнo do cпецiальнocmi) |з
мiжнapoдниx стaнДapTiB. Для пoлегIпeння poбoTи pекoМeндoBalro
скopисTaTиоя peсypcoМ Сite ThiS for Me (Зацumуй це dля rЙене), ДиB. Taкo)к
lodаmoк 3.

P екoм енdo вана лimеpаmуpа

L[Ieв.ryк С.B., Клименкo I.B. Укpaiноькa Мoвa зa пpoфесiйниМ
спpяМyвaнIrЯM: пiдpyв. / C.B' IПевvyк, I'B. КлимeHкo. _ 2-e вид.' випp. i
дoп. _ к.: Aлеpтa' 20Ii-, - C. 548_553.

Стилi oфopмлeння бiблioгpaфiнних пoсилaнЬ для MiжнapoДних
пyблiкaцiй. Ч. 1. -Haзвa з екpaнy. _ PеrtшМ дoсTyпy:

еdu. i oformlеnnva bibli

Teмa 11. Кульmуpa oфoplwлeння науКoвo?o mеКcmу: цamування Й
noк,xuкання

План

1еopеmuчнl пumання:

Пpaвилa цитyBaI{ня в нayкoBoМy Tекстi (BiтЧизняний стaндapт).
Пpaвилa пoкликaння в нayкoвoМy текстi (вiтнизняний сTaн.цapт).

- Miя<нapoднi пpинципи цитyвaння i пoкликaння. Бiблioгpaфiuнi
MrIIед}кepи.

Пpакmuuне завdання:

Heoбхiднo нaписaти твip нa тeМy <Пpизнa.rення ylliBеpситеTy)
^4. У TBopi пoщiбнo пpoциTyвaти
rтa :яИX пpикiнцeвi пoкликaння.

Citе This forMе. _HaзBaз eкpaнy. _Pежим Дoстyпy:
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Teмa 12. Кульmуpсt oфop"uлeння t|ауI<oвoеo meкcmу: уl<Jlаdсtння
бiблiozpафii

План
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з кaTaлoгaМи.

Пpакmuuне завdання:
Пoтpiбнo yклaсти бiблioгpaфiro дo TеМи <<Пеpспективи poзBиTкy

вищoi oовiти в УкpaiЪi>> з Bикopистaнням aлфaвiтних i системaтичних
бiблioтечних кaтaлoгiв' Cписoк пoBинен мicтити щoнaйменrшe 10 пoзицiй.

P е кo мe нd o в ан а лim ep аmуp а

Tиxoнкoвa I.o. Списoк лiтеpaтypи нayкoвoi отaтгi _ вaжливий iндикaтop якoстi
отaттi (як не МaTи зaйвoгo клoпoтy з йoгo oфopмлeнням) / I'o. Тихoнкoвa ll llaуa
Укpaiни y свiтoвoмy iнфopмaцiйнoмy пpoстopi: [зб. нayк. пp.] / нAH Укpaiни. - К.,
2015.  _Bип.  11 .  -  C .  100_106.

Aкaдемivнe пиcЬМo тa бiблioгpaфiя - Гoлoвнa. _ Haзвa з екрaI{У. _ Pеlким
дocтyпy: bibliosynergy.ula.org.ua,/index.php/рrоekt 1 .

Пш бiблioтекap. Блоl пpo бiблioтеvнy cпpaвy тa iнфоpмaцiйнi теxнoлoгii. _ Haзвa
з екpaнy. _ Pежим дocтyпy: wrдrw.бiблioтекap.yкp/.

VAK.in'ua . Aвтомaтичне офopмлeння д>керел пo BAК Укpaiни. * Haзвa з eкpal{y.
_ Pежим дoстyпу: vak.in.ua,i.
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MЕToДи кoIITPoЛIo TA OцIIIЮBAнII,I ЗIIAIIЬ AсПIPAIITIB
Пoлiтикa щoДo aкa.цеМivнoi дoбpoнеснoстi

Teксти iндивiдyaльниx ЗaBдaнЬ (в т..l. y paзi, кoли BoI{и викoнутoтьоя
y фopмi пpeзelrTaцiй aбo в iнtшиx фopмax) пеpeBipяються нa плaгiaт. lцля
цiлeй зaxисry iндивiдyaльнoгo зaBдaнI{я opигiналЬнiсть тексту Мaс склa.цати
Eе МеншIе 70oЙ. BиклroчrннЯ сTaIIoвляTь BитIaдки зapaxyвaння пyблiкaцiй
aспipaнTiв y мaтеpiaлaх нayкoBиХ кoнфepенцiяx тa iншиx нayкoвих
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збipнихax, якi вже пpoйrпли пepeвipкy нa плaгiaт.
Списyвaння пi,ц чaс тeстyвa'Ея тa iнrrrиx oпитyвaнь' якi пpoвoдятьсяy письмoвiй фopмi, зaбopoненi (в т.v. iз викopистaнням мoбiльних

fl11-1й1,."]: У Paзi виявлення фaктiв ."".yuu""" з бoкy стyдeнтa вiн oтpимyelЕшe зaвдaнЕЯ. У paзi пoBтopЕoгo виЯвлeнн,l IIpизнaчaeTЬся дoдaткoвезaняTтЯ .цля пpoxoджeЕня тeстyвallнll.

Полiтикa щoдo вiдвiдyвaння
Aспipaнт, який пpoпyстив ayдитopпе .u'"'"" з пoвaт{}lиx пpичин' Мaeпpo.цеMotlстpy'aти викJ]ад aЧу Ta HaДaтИ дo декaнaтy 6,*y,"'.iy i"iooпyдoкTopaнтypи i aспipaнтypи) дoкyмeнт, який зaсвцнyе ц1 пpичиIlи.Aопipaнт, якplЙ .'рony.''", ,.nцir'. зaняття' пoBинeнзaкoнспeктyвaти змiст

виклaдaчyдoсклa.цaння.}"'"# 
зaЦЯТ|Я тa пpoдеMoЕстpyвaти кoнопект

Aспipaнт, якplйзaкoЕcпектyвaти.ф{tеpелa,;:'Ч,й,""".#ffi T;"^":#T;'"6"::"1ъ"J
ДJlЯ кoнспектyBaFII{я' Ta пpoдеМolrсTpyвaти кoнспeкт викJlaдaчy дoсклaдaння зaлiкy, a тaкo)к BикoнaТи iйвiдya.лrьнe зaBдaння, якщo йoгoвикoнaЕня бyлo пepeдбaченe плaнoМ зaHЯTIЯ,

Зa oб'сктивниx пpичиIr (xвopoбa, мix<нapoднe стaжyвaння тoщo)нaвчaнI{я мo>кe вiдбyвaтиоь в oн.лaйн фopмi зa пoгoджeнняМ iз кepiвникoмкypсy.

*'----9:T"'i фopми,1a#ie';H;lжo}'"u""aJ,"'oмy пpoцeсi, щoпlдлягaють пoтoчнoМy кoнтpoлю: 
"".'yn 

нa пpaктичних зaнятtях;,цoпoвнеt{ня' зaпитaння лс) Rистvгтят.tдиокyсiяx;;"-';;;o*.#*"#Jlix:-'lii;1ЩН:#;1,'Ъ#ffi1J
poбoти y фopмi pефepaтiв); ia iнIцi 

""o'oui-frooTи, oфopМленi вiдпoвiднoдo вимoг. Кoжнa тrмa кyрсy' щo винесeнa нa лeкцiйнi тa пpaктиvнi зaНЯTaЯ,вiдпpaцьoвyeться aспipaнTaМи y тiй чи iнrпiй фopмi, нaвeдeнiй вищe.oбoв'язкoвa пpисyтнiсть нa лекцiйних зaняTтяx, aктивцiсть впpoДoвжсеМeстpy' вiдвiдyвaння/вiдпpaцroвaння yсiх семiнapськиx зaнЯTь'

ffffiHfl*rпиx 
видiв poбiт, пepeдбaчениx нaвчaлЬниМ плaнoм з цiсi

Пpи oцiнroвaннi piвня знaнь aспipaнтa aнaлiзy пiдлягaтoть:- хapaктepИc.|ИКИ вiдпoвiдi: цiлiснiсть, IIoBIIoтa'oбгpyнтoвaнiсть, пpaвильнiсть;
. ЯкlсTЬ знань (отyпiнь

oсмисленiсть, глпбинa, гнytкiсть,
МlцнrcTЬ;

зacBoсIlпя фaктичЕoгo

лoгiuтriсть,

мaтepiалy):
д1rвlоTь' оистeMнiсть, yзaгaльненiсть,

стyпlнь сфopМoвalroстi yмiпня пoeдIIyBaти теopiro i пpaктикyп1д чaс poзгляДy оитyaцiй, пpaкTичниx зaвдaЕь;- piвeтrь вoлoдiння poзyМoBиМи oпфuцiями; вмiтlня aнaлiзyвaти,cиЕтезyвaTи' пopiвнтoвaти, aбощaгyвaти' y.u.й""."u ти, poбtlтllвиснoвки зпpoблем' щo poзглядa}oтЬся;
. дoсвIд твoр.roi дiяльнoстi: yмiння tsИЯBЛЯTI4
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poзв'язyBaти ix, фopмyвaти гiпoтeзи;
-. caмoотiйнa poбoтa: poбoтa з нaBчaль}Io-МетoДичIloЮ, нayкoBoЮ'

дoпoмiжнoro вiтчизнянoтo тa зapyбiжнoro лiтеpaтypolo з пиTaнь' щopoзгля,цaються, yмiння oтpиМyвaти iнфopмaцiro Ъ piiтroмaнiт''* д*"p",(тpaдицiйних; спeцiа.тrьних .,.pioд"'""*Ъидaнь, ЗMI,.Intеmеt'"*;'. 
-..-

Tестoвe oпитyBaIIня Mo)ке пpoBo.ц |4"ГI4cЬ зa o.цЕrиМ aбo кiлькoмa
зМ1стoBиМи мoдyляМи. B oстaннъoмy BиIIa.цкy 6aм, якi нapaxoвyloтЬcя
aспipaнтy зa вiдпoвiдi нa тeстoвi пLIтaHHЯ, пoдiляroться мi* .мi"'ou,'"МoдyлЯМи.

. Iндивi.цyaльнe зaBДaння пiдлягaс зaxистy aспipaнтoм нa зaEятIяx,
якi пpизнavaroTься дo,цa,гкoвo.

Iндивiдyaльнe зaвДaння мoжe бyти викoнaне y piзних фopмax.Зoкpeмa, aспipaнти ':*y-1" зpoбити tЬгo y втаrлядi p.ф.pu'y. Ё"ф"pu'
пoвинен мaти oбсяг вiд 18 дo 24 стopiнoк ,A.4 текстy (кЪ.,u iim",, N"wRoman, шpифT 14, iнтepвaл 1,5), вклroнaти плaн, стpyктypy oснoвнoi
ЧaoTLIII|4 тeкстy вiдпoвiднo* дo плaнy' висIloBки i 

"пй"on^ 
ii..pu'Jp",

склaдeний вiдповiднo дo ,,ЦCTУ 8302:2015. B peфеpaтi *o*'u, ,u*ou,пoмiстити слoвник бaзoвиx пoнЯТь дo теМи. Ьoд'Ъ"u" i"д""iдya,"н"
зaвдaнrrl мoже бyти BикoI{aIlе в iнrпиx фopмax, нaпpикJlaд' y виглядi
пpезeнтaцii y фopмaтi Powеr Point. B цьoпгy paзi oбсяг poбo', i'inu"unu""
iнливi.шyaльнo _ з€Ulежнo вiд тeми.

Лiтеpaтypa, щo рекoМенДyеTЬся для викoнaння iндивi.цУaльнoгo
зaвдaнн;l' нaBедеЕa y цiй poбoviй пpoгpaмi' a в елeктpoнEoмy виглядi вoнapoзмiщенa пa oсвiтньoму caЙтiкtIУБA, нa стopiнцi nu6.дp'..

Taкoж як викoнaцня iндивiДyaльнo.o .u"!u",," зa pirшенням Bиклaдaчa
мoже бyти зapaxoвaнa },тIaсTЬ aспipaнтa y мiжнapoднiй aбo воeyкpaiнськiй
Irayкoвo-пpaкTи'lнiй кoнфepенцii з пyблiкaцiеro y мaтepiaлaх кoнфepeнцii
тeз-в]4оЧпy (лoпoвiдi) цa oДнy З теМ' дoтичriих дo змiсiy д,.ц"n,i,,,, uбoпyблiкaцiя стaттi нa oдIry з тaкиХ тем в iнrпих нayкoвиx Bи.цaннях.

. Teкст iндивiдyaльнoгo зaвдaння пoдaеTься виклaдaчy не пiзнirпе, нiжзa мiсяць дo пoчaткy зaлiкoвoi сeоii. Зaняття iз зax,с'y й;й,;;"'-ЗaB,цaнь пpизнaчaютЬся нe пiзнirпe, нiяt зa 2 тижнi дo пovaткy сеоii.
Bиклaдav Mae пpaBo BиМaгaTи вiд стyдентa дooпрaЩoвal{ня iндивiдya.пьнoгo
зaBдaння' якщo вoнo нe вiдпoвiдaе BстaнoBлеIlиМ виMoгaМ.

Peзyльтaти пoтoчI{oгo кoнтpoлю зaт{oояTьcя .цo )кypнaлy oблiкypoбoти. Пoзитивнa oцiнкa no'o.,нoi yспirпнoстi aспipaнтiв.зa 
"iл.y'no"'lпpчпyщefiиx тa невiдпpaцЬoвaцих сeмiнapськиx зaнЯть тa пoзитивнi oцiнки

зa iндивiдyaльrгy poбory е пiДстaвoтo дo пiдоyмкoвoi фopми кoцтpoJIIo -
залiкy . Бaли зa ayдитopнy poбoтy вiдпpaцьoвyйться y paзi пpoпyокiв.

Пiдсyмкoвий кollTpoль здiйснтoсться пiд vaс пpo'rдення зaлiкoвoi
сесii з ypaxyвaнням пiдсyмкiв пoтoчнoгo Ta MoдyлЬнoгo кoнTpoлIo. Пiд чaс
сеМестpoвoгo кoнтpoлю 

. вpaхoвyютЬcя peзyльTaTи здavi yсiх видiв
нaвтальнoi poбoти згiднo зi стpуктyporo np.ди.iв.

oцiнroвaння пpoBo.циTЬся зa 100-бaльнoю цIкaJIoIo. Учaсть в poбoтi
впpoдoвж семeстрy - l00.

Фopмa пiдсytикoвoгo кoнTpoлю _ зaлiк.
Бaпи нapaхoвyloться,u 

"u.'yn",' 
спiввiднorшeнням:
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- 
.сеМiтrapсЬкi зaвдaннЯ З0o% оeместpoвoi oцiнки;. iндивiдyaльнa poбoтa 30 % сeмесфo"oi oцin*й- Мo'цyльний: тeстoвий (зaлiкoвий) - 40 уo семестpoвoi oцiнки.

Змiстoвний MoДyЛь 1. Фopмyвaння aкaДеMiннo.i кyльтypи
aсПrрaнTa

Змiстoвний MoДyЛь 2. Усне й писемне МoBЛrIIня.

Teмa Зaгaльний
oбсяг
гoдин

Лeкцii,
гoдиEи

Пpaктиvнi,
гoдини

Caмoстiйнe
oпpaцIoвaЕнЯ

мaтepiaпy
Tемa 1. Зaоaди виrшoi
oсвiти. oснoвнi пoнЯтTЯ'
пiдxoди i зaв.цaння кypоy

8 2 0 6

Teмa 2. Aкaдeмivнa
кyлЬтypa в yнiвepситeтi:
Ha пpиклaдi
aМepикaцськиx виrпiв

8 2 0

Teмa 3. Aкaдeмivнa
дoбpoveснiоть i ii
пopyшенЕЯ. Кoдекси
честi

6 2 .+

teMa 4. lEтелeктyaльнa
влaснiсть i iТ пopyшrення.
Як фopптyвaти
aкaдемivнy кyльтypy?

4 2 0 2

r eMa э. l lпaгiaT У
ltaсoвiй кyльтщi

4 0

7

2

Усьoгo iз зaлiкoвoгo
кpeдиTy

30 8 20

Тeмa Зaгaльний
oбсяг
гoдиI{

Лeкцii,
гoДиEи

Пpaктиvнi,
ГoдиIlи

Caмoстiйнe
oпpaцIoBaIII{я

Мaтеpi.lJIy
Teмa 6. Hayкoвe
МoвлeнцЯ. Кyльтypa
спiлкyвaння. Teкст

10 4 i 6

Teмa 7' Нayкoвий отиль 8 2 I 6

з0



yкpaihськoi Мoви:
писеMнe МoвJIeнн,I

Tема 8. Hayкoвий стиль
yкpaiнськoi мoви: yснe
Мoвлетlня

6 2 1 +

Teмa 9. Moвa дiлoвих
пaпepiв: МистeцтBo
пpeзeнтaцiТ

6 2 I +

усЬoгo i3 зaлiкoвoго
кpeдиту

30 10 4 20

Змiстoвний N{oДyЛЬ 3. Poбoтa З ДжepеЛaD{и. УкЛaДaння
бiблioгpaфii

Teмa Зaгaльний
oбояг
гoди}I

Лeкцii,
гoдиIlи

Пpaктиvнi,
гoдини

Caмoстiйнe
oпpaцIoвaI{ня

мaтepia.,тy
Tемa l0. I.{итaтa.
Пoкликaтrця.
Бiблioгpaфiший пouryк

10 2 0 8

Tеivla l 1. Кyльтypа
oфopмлення нayкoBoгo
TeксTy: цитyBaIIт{я iI
пoкликaння/

8 0 6

Tемa |2. Кyльтypa
oфopмлентrя нayкoBoгo
текстy: yклaдaнEя
бiблioгpaфii7 Кyльтypa
oфopмлeнтrя IlayкoBoгo
Teкстy: iнфopмaцiiiнi
теxнсrлoгii нa дoпoМoгy
aспipaптy

T2 0 6

Усьoгo iз зaлiкoвoгo
кpeДиTy

30 2 2 2A

Пoтo.trrе oцiнIоBaння

l l



Змiстoвий
мoдyль l

Змicтoвий MoдyJIЬ
2

Змiстoвий МoдyлЬ
5

ий

кoнTpoль
(тестoве

зaвдaння)

a

20 20 20 40 100

ЕсTs

Умoви Дoпyскy дo пiдсyмкoвoгo контрoлю

Aспipaнтy, який мaс пiдоyмкoвy oцiнкy зa дисциплiнy вiд 35 дo 59
бaлiв, пpизнaнaeTься .цo,цaткoвa зaлiкoвa сесiя. B цьoмy paзi вiн пoвинен
BикoIIaTи дo.цaткoвi зaB.цaння' визнaчeнi BиклaдaчеM.

Aспipaнт, який нe зДaв тala6o нr зaxиоTиB iндивiдyaльнe зaBдaння' не

,цoПyскarTься дo скЛaДaння зaлiкy.
Aспipaнт, який нe викoI{aB вимoг poбoнoi пpoгpaми пo змiотoвих

Мoдyляx, не .цoпyскaeтЬся .цo склa,цaння пiдсyмкoBoгo кol{Tpoлto. B цьoмy
paзi вiн пoBиЕeн викoI{aTи BизI{aЧене BиклaдaчrM ,цoдaткoвe зaBдaння пo

змiстy вiдпoвiдниx змiстoвиx мoдyлiв в пеpioд мiхс ocнoBнolo "|a

дo.цaTкoBolo сесiями.
Aспipaнт мae пpaBo нa oпpoTестyBaння pезyльтaтiв кoнтpoлю

(aпеляцiro). Пpaвилa пoдaЕ{ня тa poзгля,цy aпeляцii визнaченi внyщitпнiми

,цoкyМeIITaМи КLryБA, якi poзмiщенi нa сaйтi кIТУБA тa змiст яких

.цoBo,циться дo aспipaнтiв нa пoчaткy виBчeннЯ дисциплiни.

[IIкaлa Baння: oнaЛьнa Тa

Cyмa бaлiв зa всi види
нaвчaльнoТ дiяльнoстi

oцiнкa ЕCTS oцiнкa зa нaцioна.тrьнorо
IIIкaJIolo

90 - 100 A

Зapaxoвaнo
82-89 B
74-81 с

64-73 D
60-6з Е

з 5-59 Fх
Hе зapaxoвaнo з

мoх<ливicтto lloBтopнoгo
скJIaдaI{Ilя

0-з4 F
Hе зapaxoвaнo з

oбoв'язкoвим пoBTopI{иМ
виBчеIII{ЯM дисциплiни


