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Mетa тa зaBДaння нaвчaльнoi Дисциплiни

Пpе,цметoм нaвчaльнoi диоциплiни е тeopiя i метo.цoлогiя пiдгoтoвки

якiсних текстiв дJUI oпpилюдIlення oтpиМaних нayкoBиx pезyльтaтiв aбo

пpoектiв дoслiджень З пo.цЕrльшIиM зaлyчеEIlяM фiнaнсyвaння.
Метa дисциплiни - вдoскoнaлeнIUl aкa,цeмiчнoi кyлЬтypи' пpaкTичI{иx

нaвичoк yснoгo й пиоемнoгo МoBJIеIlня aспipaнтiв' неoбхiдниx для

стBopeння кoнкypеIrToздaTIIиx aкaдeМiчниx текстiв шиpoкoгo пpoфiлto як

нeвiд'eмнoi Чac^IrнИ систеМи кoмпeтенцiй нayкoвця aбo пpaцiвникa сфepи

Bисoкoтеxнoлoгiчrroi iндyстpii.

Poбoчa пpoГpaМa мiстить витяг з I{aBчaJIьI{oгo пЛaнy' Метy BиBчеI{ня'
коМпеTel{тнoстi, якi мaе здoбyти aспipaнт, пpoгpaмнi pезyльтaTи I{aBчaI{ня'

дaнi щoдo виюraдauiв, змiст куpсy, TеMaTикy пpaкTичниx зaнятЬ' BиМoги дo
Bикoнaння iндивiдyaльнoгo зaBдaння' шкaлy oцiнroвaнrrя знaнь, вмiнь тa
нaвичoк aспipaнтa, poз'яснeння .цeякиx aспектiв opгaнiзaцii ItaBЧaJIьI{oгo
пpoцeсy' опиcoк llaBЧaлЬнo.Метo.цичнoгo зaбезпeчeння, Джеpел Ta

лiтеpaтypи ДJIЯ пiдгoтoвки дo Пpaктичниx зaIU{TЬ тa BикoEaEня
iндивiдyaльнoгo зaBдaння. Aбсoлroтнy бiльuriсть пoзицiй зi спискy
poзмiщeно нa oсвiтньoмy сaйтi КHУБA aбo ж зa цiеro aдpеоoro мiстяться
пoсилaння нa цi джepелa тa лiтеpaтypy в iнтеpнeтi. Тaкorк пpoгpaМa мiстить
oснoвнi пoЛoя{eння щo,цo пoлiтики aкaдемivнoi дoбpoнеснoстi тa пoлiтики
B1дBlдyBaнocTl зaняTь.

Кoмпeтентнoстi aспiрaнтiвo щo фopмyloтЬся
в peзультaтi 3aсBo€IIня .цисциплiни

Пpoгpaмнi кoмпeтентпoстi

Iнтeгpaльпa
компетeптнiсть (IК)

IК Здaтнicть пpoДyкyвaTи нoвi iдеi, poзв'язyвaти
кoмплеконi пpoблеми в галyзi apxiтектypи Ta
бy.ЦiвниЦтвa в офepi бy.Цiвництвa i цивiльнoi iнженеpii
тalaбo дocЛ1дI{ицЬкo-lнIloBaц1инol дiяльнocтi'
зaстocoвyвaти метo.Цoлoгiro нayкoвoi тa педaгoгivнoi
дiяльнoотi, a Taкo)к пpoвoдити BЛaснe Еa}кoBе
дoслiджeння' pезyЛьт.]Ти якoгo МaloТЬ нa)кoвy нoвизнy'
теoDeTичI{r Ta ПDaктичнr знaчеI{нЯ.

Зaгaльнi
t(oMпетеIITIIoстi (ЗК)

ЗК02. Здaтнicть .цo caмocтiйнoгo пoшyкy, oбpобки тa
aнaлiзy iнфopмaцii з piзних джepеЛ, фopмyлrовaти тa
oбlpyнтoвyвaти нayкoвi гiпoтeз, прoвoдити тa yпpaвЛяти
aктyaльниМи ЕayкoBиМи дoолiдженнями iнновaцiйнoгo
хapaкТеpy.

ЗК03. Здaтнicть пparцoвaTи в мiжнapоднoмy кoнтекотi
нaд iдeнтифiкaцiстo aктyaльних }Iayкoвих пpoблeм,
гrlrеpyBaTи нoвi кpеaтивнi iдеi' зaстocoByBaTи
нестaндapтнi пiдxoди дo виpirпення скЛaдниx i
IlеTипoвиХ зaBДaнЬ з дoтpиМal{ням Лpийнятих в

EayкoвoMy cвiтi клroчoвих зacaд пpoфесiйноi етики,



Мopa!'Iьнo-етичIlиx нopМ Ta МiжкyльтypEих цil{I{oстeй.

ЗК05. Здaтнiсть пpeзerГЦ/BaTи peзуЛЬтaти нayкoBиx
дoслiIpкень, вести фaхoвy нaукoвy 6есiдy тa диcкycito iз
lxиpoкoЮ нayкoBoIo спiльнoтoro тa гpoмaлcькiсто, фopмyвaти
нayкoвi тeксти в письмoвiй фopмi. у тoмy нислi iнoземнolo
мoвoю. opганiзовyBaти тa пpoBoдити навvальнi заняття,
викopиcтoвyBaти пpoгpесивнi iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйнi
зaсo6и.

Фахoвi кoмпeтентнoстi
спецiaльнoсTi (Фк)

Фк07. Здaтнicть пpoBoдити експepиMolrTanьнi
дoсЛiджеl-lHя. oбpoбЛяти й oтpимувaти. впpoвaджyвaти iх
peзyлЬтaти в пpaктикy виpoбництBa тa B I{aBчaJIьний
ocвiтнiй пpoцеc.

ФК09. ЗдaтнicтЬ прeзенTyвaTи peзyлЬТaTи дoслiджeЕЬ y
виглядi пyблiкaцii, oфopN,{JпoBaTи З.Цвки нa видaчy
oХopoт{Ilих дoкумeнTiB тa oтpиМ.шlня нayкoBих гpaнтiB,
oфopМлтoBaти aкти BпpoBaДжеItня Ta нaукoвi зBiти,
poЗpoбляти нaвчaJlьI{o.Mетoдичtly лiтеpaTyрy Ia
пpезеI{тaцij ocBiтнiх кypciв.

ФК10. Здaтнicть opгaIriзoвyвaти тa пpoвoдити нaвчaльнi
зaнЯтТя зa спецiaлЬнicтю бyлiвниuтвo тa цивiЛьI{a
iнженеpiя, yдoскoнaлIoBaTи пе.цaгoГiчнy МaйстеpнicтЬ,
пpoфeсiйнi вмiння мaйбyтнix вчeниx тa виклaдaнiв,
зaстoсoByBaти iннoвaцiйнi Метoди нaBЧaння i MеToдики
Bи клaДaH н я фaxoвиx дисциплiн.

Пpoгpaмнi резYЛЬТaти навчaння
(ПP) ПP03. Boлодiння знaнI{яМи Ta IIaвичкaми yсEoгo Ta

llиcьMoвoГo опiлкyвaння деpжaBт{oю тa iнoзeмними
МoBaМи' a Taкoж з викopиcтaн}IяM cуlaониx
iнфopмaцiйних тexнoлoгiй тa зaсoбiв кoмyнiкaцii,
BкЛIoчaIoчи cпeцiaльнy теpмiнoлoгiro' нroбхiднy для
пoвнoгo poзyмiння iншloмoвних нayкoBих текстiв.
пpoBrдення лiтеpaтypнoгo пoшyкy' ycнoгo тa письМoBoгo
t,]pе.цсТaвЛенHя pезультaтiв нayкoвиx,Цoслiлrкeнь,
вeдrEI{я фaxoвoго нayкoвoгo дiaлoгy. пpaцюючи B
мiжнaрoднoмy кoнтекcтi з piзними отейкxoлдеpaми
гa.'lyзi, викopиcтoByloчи нaвики мiжoсoбистicнoi
взaемo.цii.

ПP04. Здaтнiсть пpoдеМoнcтpyвaти знaння iз нayкoвoi тa
пpoфеciйнoi пi.цгoToвки для пiдтвеpдження рiвня
кoМпетентнoстi y вибopi мeтoдiв нayкoBих дoсЛiджeнь'
oцiпки ik нaукoвoi нoвизEи тa пpaктичнoгo знaчeнЕя пpи
виpiпreннi спецiaлiзoвaних зzrвдaнЬ в офepi бyлiвниuтвa
тa uивiльнoi iнжeнepii.

ПP10. Boлoдiти cyчacниМи iнфopмaцiйвими
теxнoлoгiями ,Цля poзpoбки' opгaнiзaцii тa yпpавлiння
ЕayкoвиМи пpoекТaми тa./aбo нayкoвими дoслiдженттями
в сфepi бyлiвництBa тa цивiльнo'i iнженepii, пpeзeнтaцii
ix peзультaтiв у пpофеciйнoму сepe.цoвищi vepез с1нaснi



фopми нaщoвoТ кoмyнiкaцii.

ПP11. ,{емонстpyвaти cиcтeМний нaJкoвий cвiтoгляд тa

фiлocoфcькo-кyльrypний кpyгoзip, який вкJIIoчaс
poзвинене кpитиtll{e Mиcлeння, пpoфеciйнy етикy'
aкaдeмivнy дoбpovеснiсть, IтoBaгy дo piзнoмaнiтнoстi тa
мyльтикyльтypнocт i впoсднaнн i звoлoд iннmr
пеpедoBиМи МrтoдикaМи викJIa.цaI{нJI y вищiй rпкoлi i
пocтiйним cЕlМoBДocкoнzlленIlяM пpoфеciйнoгo тa
нayкoвoгo piвня.

IIP13.Здiйcнroвaти yопirпнy iннoвaцiйнy нayкoBo.
технiннy дiяльнiсть y сoцiшrьнo-opiснтовaнoмy
сyспiльствi нa oснoвi мirкoсoбиcтicних взaeмoвiднocин
NIя мaксиМaJ.Iьl{oгo сaмoвиpaжеIlllя ga oснoвi
тepпимocтi, пcихoлoгiчцoi сyмiснocтi тa rтики
пoве'цiнки.

ПP15. Здaтнicть фоpмyлroвaти влaснi aвтopcькi
виclloвки, пpoпoзицii тa peкoмендaцii нa ocнoвi arrа;riзy
лiтеparypниx д)кrpеJI, пaTeIITтIих,цoолiджень, пoBl{oгo

цикЛy Tеopeти.rних i експepиментaльниx дoслiджeнь,



сTPУкTУPA IIABчAЛЬHOI ДисциПЛIHи

Змiстoв ний Мo,цyЛЬ 1. ФOPMУBAIIня AкAДElvIIЧнoi
кУЛЬTУPи AсПIPAIITA

Tемa 1. Заcadu вaщo.i ocвimu. ocнoвнi noняmmя' nidхoda i зсlвdання t<уpcу

План лекцii'

ЗaсaДи виrцoi oовiти.
Унiвеpситет: Унiвеpситет вiд клaсиvнoгo .цo сyчaснoго. Кoнцепцii

клaсичнoгo yнiвеpситeтy (Biльгeльм Гyмбoльдт пpo дoслi.цницький
yнiвеpcитeт; .{жoн Генpi Hьroмен пpo лiбеpaльний (iнтелeктyaльний)

yпiвepоитет).
Aопipaнт: нepoзpиBltiсTЬ пpaB i oбoв.язкiB. Cвoбoдa вибopy BHЗ,

спeцiальнoстi, вибipкoвиx пpедмeтiв' теМи нayкoBoгo дocлlд)кенIlя 1

ItayкoBoгo кеpiвникa. Aкaдемiннa мoбiльнiсть.

oснoвний пiдxiд' метa i зaвдaння к}'.lэсy: Writing асross thе Curriculum

Мiжгaлyзeвe письмo): Meтa

нeoбxiдниx пpaкTичIrиx llaвичoк

пepшoгo poкy, неoбxi.цниx для

дiяльнoстi.
oснoвнi пoняття кypсy: Bищa oсвiтa. Унiвеpситeт. Aкaдемiuнa

кyлЬт)?a. Aкaдeмiчнa дoбpo.rеснiсть. Aкaдeмiннa свoбoдa. Iнтeлектyaльнa

(И/АС) / LTritiпg in thе Disciplinеs (WID) (Письмo B нaBчaлЬнoМу плaнt l

фopмyвaння aкa.цемiчнoi кyлЬTypи'

yснoi i писeмнoi MoBи y aопipaнтrв

yспirпнoгo нaвчaння тa пpoфесiйнoi

чеснiсть. Iнтeлектyaльнa свoбoдa. Iнтелектyaльнa влaснiсть. Aвтopське

пpaвo. ПоpyIпення aкaдемiчнoi чеснoстi. Кoдeкc честi. Етичнi i пpaвoвi

нopМи. Mopaльнi iмпеpaтиви Aкaдемiчне письMo. Уснa i писeМнa MoBa'

Hayкoвий отиль. Кyльтypa МoBлelrня. Кoмyнiкaцiя. {oслiдницька poбoтa.

Бiблioгpaфiя. .{rкеpeльнa 6aзa. I-{итyвaння, цитaтa. Пoкликaння.

Бiблioгpaфiuний стaндapт. Бiблioтечний кaTaJIoг. oнлaйн-кaталoги. Бaзи

,цaниx. Бiблioгpaфiuнi Менед)кepи.

,\eюepелtt

Iдея Унiверситету: Aнтoлoгiя / Упopяд. М. Зyбpицькa, H. Бaбaлик, З. Pибчиноькa.
- Львiв: Лiтoпис, 2002. - З04 c.

Jlimepаmуpа
Aкa.цемiчнa чеcнiоть як ocнoвa cтaлoгo poзвиTкy yнiвepcитетy ,4vliжнapoд.

блaгo.ц. ФoнД <Miжнapo.ц. фoнД Дoслiджень ocвiтньoi пoлiтики>; зa зaг. pед. T.B.

Фiнiкoвa, A.e . Apтroxoвa. _ К.: Taксoн, 2016. _234 c.
Бoйченкo M. Гiднicть, цiлicнicть i ycпirпнicть: aкaдемiчнi тa гpoмaдянcькi



чecl{oTи / M. Бoйченкo // Фiлoсoфськa лyмкa. _ К., 2014. _ N9 5. _ С. |10_ 122.
Бoйченкo H.М. Етичнiaспeкти yнiвеpситетських цiнностей /t{.M.

Бoйчeнкo l/ Сoфiя. Гyмaнiтapнo-pелiгiсзнaвчий вiоник. - К.: Bид..пoлiгp. цeнlф
<КиiЪcький унiвepситeт)' 2014. _ J\ъ 1 (1). _ с. 37-4з.

,{oбкo T. Aкaдемiчнa кyлЬTypa як неoбxi'цнa пеpeд1ъ,roвa ефективнoгo yпpaвлiння
сyчaсним yнiвеpситетoм в yMoBaх aвтoнoмii / T. loбкo // Дух i лiтepa. Cпец. вип.
<Унiвеpcитетськa aвтoнoмiя>. * к'' 2008. _ J\b |9. - С.9з-102.

Mедведев |.A. lepжaвне yпpaвлiння рoЗBиткoМ унiвepcитетy: TeopeтичHo-

пpиклaдний acпект: [мoнoгр.] i I.A. Медведeв. _ Хapкiв: Bил.вo ХapPI HA,(У

<Maгiстp>, 201L|, * 220 c.
Покликaння 1тriвеpситетy: зб. нaук. пp. / вiдп. pед. o. Гoмiлкo. _ К.: PIA <Янкo>;

<Bеселкa>, 2005. _ C. 90_|32.
Poмaкiн B.B. Aкaдемiчна eTика як перeдyNroBa веpхoвеlicТBa пpaвa / B.B. Poмaкiн

i/ Hayкoвi пpaцi ЧopнoмopcЬкoГo Дeря{aвцoгo yвiвepcитeтy iменi Пещa Мoгили. Cepiя

<Пе.цaгoгiкa>. _ Mикoлarв, 2006. _ Bип. зз, _T.46. - C. 174_179.
Cтpyноe B. Miоiя ,цoся)кнa: пi.цвищення aкaдемiчнoi чeснocтi в укpaiЪськiй oсвiтi

// Пpoзopicть i кopyпцiя в системi вищoi oовiти УкpaiЪи: зб. мaтеp. кoнф. (21_22 лиcтoп.

2002 p., м. Львiв). _ К.: Taксoн, 2003. - (Cеpiя <Bищa oсвiтa B cyЧaснoмy cвiтi)). _ с.

212215.
Хopyжий Г.Ф. Aкaдeмiчнa кyлЬтyрa: цiннoстi тa Пpит{ципи вищoi ocвiти/

Г.Ф.Хopyжий. _ Теpнoпiль: Haвчальнa книгa * Бoг.цaн, 2012. _ 32О c.

Eлeкпpoннi pecуpcu

Пpoeкт спpияння aкaдемiчнiй дoбpoнеcнocтi в Укpaнi (SAIUP) - Aмеpикaнськi
Paди. _ Haзвa з eкpaнy. _ Peя<иМ дocTyПy: http://www.saiup.orq.ual.

Committee on Publication Еthiсs: (сoPЕ): Promoting integritу in rеsеaтch
publiсation. _ Haзвa з eкpaнy. _ PежиМ дocTyIIy: publiоationеthiсs.org/.l2

Teмa2. АкttdеJ||iчt|t' куЛbmуpа в унiвepcшmеmi: на npuюltt'di

аJ|' еp uкан c l, Кl,lх в u ul lв

План

Tеopemuuне пumання: I-{iннoстi тa цiлi Bищoi oсBiти.

Пpакmuннe lавdаrrня: Пеpегляд сepiaлy <Бевеpлi-Хiллз 90210>

(opигiнaльнi оеpii, l оезoн' 6 cepiя Highеr Educаtion) iз пo.цaльшим

oбгoBopенIrяМ пoдiй кiнoсTpiuки y гpyпi.

P e кo *t e н d o в ан а лitп е p аmуp а
Aндpyщeнкo B.П. oсновнi хapaктеpиcтики eвpoпейcькoi yнiвеpcитетоькoi oсвiти

тa мoжливoстi iх pеaлiзaцii в сиcтемi ocвiти УкpaiЪи / B.П. Aндpyщенкo /i Hayкoвий

чacoпис Haцioнaльнoгo пе.цaгoгiчнoгo yнiвеpоитeтy iменi М.П. ,{paгoмaнoвa. Cеpiя 5

кПeдaгoгiчrri нayки: pеaлii тa Пrpспективи). _к.' 201 1. _Bтtл.26. _ C. 3_15.
Фiнiкoв Т. Aкaдrмi.rвa дoбpoнеонiоть: глoбaльний кotITекст тa нaцioвшtьнa

пoтpeбa / Т. Фiнiкoв i/ Акaдeмiчнa чеснiсть Як oснoBa стaЛoгo poзBиТкy yнiвepситетy



/}{iжнapoд. блaгo.ц. Фoнд <Miжнapoд. фoнд дoолi.цжeнь ocвiтньoi пoлiтики>; зa зaг. pед.
T.B. Фiнiкoвa, A.e . Apттoховa. - К.: Taкcoн' 2016. _ C,9-з6.

Teмa 3. Аксtdel}|iчна doбpovеснicmb i ri nopушeнн'l, Кoоекca чecmi

План лекцii

Aкaдемiчнa кyлЧтypa. aкa.цеМiчнa ДoбpoчrснiTь. Aкaдeмiuнa кyJIьтypa
й eтикa y вищiй oсBiTi. нepoзpиBl{iсть пpинципiв aкaдеМiчIroi сBoбoди i
вiдпoвiдaльнoстi; пpaв i oбoв.язкiв yсix yчaсникiв нaвчальнoгo пpoцeоy.
Iнтелeктyaльнa сBoбo.цa. .(oбpoнеснiсть виклaдaчa тa aдмiнiстpaцii як

пеpедyМoBa дoбpoчеонoсTi aспipaнтa.
Aкaдемiчнa нечеснiсть. oснoвнi пpoяви aкa,цемiчнoi нeчeснoстi

(Аcаdеmic Dishoпesф) _- тa6у в aкa.цемiчнoМy cBiTi: плaгiaт, зaбopoнeнa

дoпoМoгa (oдеpжaння чи нaдaння дoпoМoги нa iспитi, зaлiкy, кolrTpoлЬнiй
poбoтi, ЯКa зaбopoняетьоя виклaдa.rем); BикopисTaIIIUl пiдpу.rникiв,
пoсiбникiв, дoвiдкoвoi лiTepaтypи пi.ц чaс бyдь-якоi з фopм кoнтpoлю' Якщo

це не пepе,цбaченo ii yМoBaМи; спиcyвaння Ta пrpeДaBaння свoсi poбoти для
спиоyBaI{ня iнrшим; пepeдaчa тa o.цеp)кalrня Bi,цпoBiдей пepeд iспитoм;
BикopистaнIU{ пiдстaвнoi oсoби для вiдпoвi.цi, iспитy тoщo.

Кo.цeкси честi. Пpoфеоiйнi кoдекси як тpaЕслятopи фyндaМентaпьниx
Мopaльниx пpинципiв в yсi сфepи пpoфесiйнoi .цiяльцoстi (<Mopaльний
кoдекс чи (кopпopaтиBнi етичнi ПpoгpaMи) е збipкoтo МopaJIЬHиx l{opМ тa

нaстaнoв' щo стиМyлюroть пpийняття певFtиx piшreнь Ta Bикoнaння

кollкpетниx дiй y стoсyнкax з iнrпими людЬMи B paМкaх пpoфeсiйнoгo

сеpедoвищa> (Геpxap,ц Зеxa)).

,\эюеpелa

Aмepикaнcькa acoцiaцiя yнiвеpситетськиx пpoфeсopiв // Пpозopicть i кopyпцiя в
оистeмi вищoi oовiти УкpaiЪи: зб. мaтеp. кoнф. (21-22 лутcтoп. 2002 p., м' Львiв). - К.:
Taксoп, 2003. _ (Cepiя <Bищa ocвiтa в c)п{acт{oМy cвiтi>)' _ C. 257_258.

Етичний кoдrкс yченогo Укpaiни [пpoект]. _ К.: Bидaвничий дiМ
кAкaдeмпеpioдикa> HAH Укpaiни' 2009, - 16 c.

Iдeя Унiвеpcитетy: Aнтoлoгiя / Упopяд. М. Зyбpицькa, H. Бaбaлик, З.Pибчинcькa.
_ Львiв: Лiтoпис, 2О02. _З04 c.

Кoдекc етики yпiвеpcитетy Кoвкopдiя // Пpoзopiсть i кopyпцiя в cиcтемi вищoi
oсвiти Укpaiни: зб. мaтеp. кoнф, (21_22 лиcтoл.2О02 p', м. Львiв). _ К.: Taксoн, 2003. _

(Cеpiя <Bищa ocвiтa в cyvaснoмy свiтi>). _ C. 2з1ч56.
Hopтвyдcький yнiвеpcитет (aмеpикaнcький lpивaтниil yнiвеpситет, зacнoвшrий y

1959 p'). Кo.цекс етики // Пpoзoрicть i коpyпцiя в систeмi вищoi освiти Укрaiни: зб.
мaтеp. кoнф. (21_22 лиcтoп.2002 p., м. Львiв). - К.: Taксoн, 2003. _ (Cеpiя <Bищa oсвiтa
B cyчacl{oМy cвiтi>). _ С.259 _ 260.

Сodе of еthiсs of thе Ukтainian Fulbrisht Assoоiation. Етичний кoдекс яленiв



Фyлбpaйтiвcькoгo тoBapиcTвa Укpaiни / Хapкiвcъкa пpaвoзaхиснa гpyпa. _ Хapкiв:
Пpaвa лroдини, 2008. _ З2 c.

Ети.+rий кoдeкс виклaдaчa тa cтyдентa [Iвaнo.Фpaнкiвський нaцioнальний
техrтiчний yнiвepситет нaфти i гaзy]. _ Haзвa з eкpaнy. * Pежим дoстyпy:
http://nung.еdu.uа,/fi 1еs/aftaсhmеnt nеws/еtiс-codex.pdf.

КoДeкс чеcтi викJlaдaчa дepЯ(aBl{oГо вищoГo нaвчaльIloгo зaклaДy [Кpивopiзький
нaцioнaльний 1.rriвepситет]. _ Haзвa з екpaнy. _ Peжим дoсTyпy:
ktu.edu.uа/-uploads/fi lеs/.../kodеx_vykladaсha.doс.

Кoдeкc чrстi Haцioнaльнoгo технiчнoгo yяiвеpситery Укpaiни . Кш. _ Haзвa з
rкpaнy. * PrжиМ дoстyпy: http :/lkpi. ua./code'

Пpo Етиvний кo.цекc yченoгo Укpaiни. - Hазвa з eкpaнy. _ Peжим дoотyпy:
www.nas. gov.ua,/1е galtехts,iDocPub1iс/P-0904 1 5 -2-0.pdf.

П idpуuн aкa, nociбнuкa, навчальнo-.Mеmod uчнi вud сlнttя

II{о пoтpiбнo зI{aти прo плaгiaт: пociбник з aкa'цемiчнoi гpaмoтнoстi тa етики ДЛя
<чaйник i в> ._HaзвaзекDaI{v . _ Pежим дoстyпy:
http ://libmr.y.kubq.еdu.u

Лimеpаmуptt

Aкaдeмiчнa чеснicть як oонoвa cT.lлoГo poзвиткy 1тriвepcитетy .Д\4iжнapoд.
блaгoд. Фoн.ц <Miжнapoд. фoнд дoслiджeнь oсвiтньoi пoлiтики>; зa зaг. pед. T.B.
Фiнiковa' A.e . Apтtoхoвa. _ К.: Тaксoн, 2О16' _2З4 c.

Бoйкo P'B. Без кoмпiляцiй i плaгiaтy! / P'B. Бoйкo, M.o. Фpoлoв // Бroлетень BAК
Укpaiни. * К., 2008. _ J\! 12. - С. 11_1З.

Бoйченкo H.М. Етичlriacпекти yнiвepcитeтоьких цiннoстей /н.М.
Бoйчeнко ll Coфiя. ГJъ,raнiтapнo.pелiгiезнaвчий вicник. - К.: Bид.-пoлiгp. цeнтp
<КиiЪський 1тriвеpситет>, 20 1 4. _ Ns 1 (1). _ C. з7 4з.

Гoнvapенкo C. Етичний кoдeкс yЧellогo / C' Гoн.rapeнкo; Iн-т пе.цaгогiчнoi oовiти
i oовiти .цopocлиx HAПH Укрaihи, Пoлтaвоький нaцioнaльний педaгoгi.rний 1и-т iменi
B.Г. Кopoленкa l/Еcтeтикa i етикa пе'цaгoгiчнoi дii: зб. нayк. пp. - Киiв.Полтaвa: ПHПУ
iменi B.Г. Кopoленкa, 201 1. _ Bип. 1._С.25*з4.

Гyнvaк B.M', Чrпигa M.П. Кoдекc чrстi виклa,цaчa як пeprшкoдa aкaдемiчнiй
tтечеcнoотi i пoблaждивoотi / B.М. Гун.raк, M.П. Чепигa l/ LlaукoвиЙ вicник ЛHУBMБT
iменi C.З. Гжицькогo. _ Львiв' 201 1. _ T. 1з,Ns3 (49). _С. 141з.

!жoвс P.М. Aкa.цeмiчнa кoрyпцiя в УкpaiЪi // Пpoзopicть i кopyпцiя в системi
вищoi oсвiти УкpaiЪи: зб. мaтеp. кoнф. (21-22 лиcтorl.2002 p.' м. Львiв). _ К.: Taксoн,
2003. _ (Cepiя <Bищa ocвiтa в сyнacнoмy свiтil)). _ C. 261'--268,

.{икaнь C.A. Плaгiaт в oсвiтi: пoxoд)кeння' Пpичини тa IIIJIяХи пoДoлaння / C.A'

!икaнь /l Безпeкa життсдiяльнoстi: всеyкp. нayк.-пoпyл. жypн. _ К.' 2007, _ Ns 5. _ C.
16-20.

.{oбкo Т. Aкaдемivнa кyлЬTypa як неoбхiднa пepeДyмoвa ефeктивнoгo yпpaвлiння
оу{acниМ yнiвеpситетoм B yмoвaХ aвтoнoмii / T. .Цoбкo /l Ду.х i лiтеpa. Cпeц. вип.
<Унiвepcитетськa aвтoнoмiя>' _ к., 2008. _ Ns 19. - C. 9з_|02.

Кyльчицькa o.o., ,{ойvик M.B. Aкaдемiя як пpoстip свoбо.ци / o.o. Кyльчицькa,
M.B. .[oйvик l/ Пpo6лeми рoзBиTкy нayки тa oсвiти: теopiя i пpaктикa: мaтеp. мiжнap.
нayк..пpaкт. кoнф' <Пpoблеми poзBиТкy вayки тa oсвiти: тeopiя i пpaктикa> (м. КиiЪ' 29_



30 квiтня 2016 p.) / Гo кIнcтиryт ocвiтньoi тa мoлoдiжнoi пoлiтики>; Haук.-нaвv. центp
пpикЛa,щ{oi il{фopМaтики HAH Укpaiни. _ К.: Гo (IoМГI), 2016. _ С, 12_|,7.

Лaйбepг M., Hемoлoвcькa T. Cпиcyвaння: укpaiЪcький i aмеpикaнськиЙ дocвiд //

Пpoзopiсть i кopyпцiя в cиcтемi Bищoi ocBiTи Укparни: зб. Мaтep. кorтф. (2I_22 лlтcтoтt.
2002 p., м. Львiв). _ К.: Taксoн, 2003. _ (Cеpiя <Bищa oсвiтa в сyчaонoМy cвiтi>>). _ C.

269-271.
Мaлинoвский A.A. Кoдекс пpoфeссиoнальнoй этики: пoЕятие и юpиДичeскoе

знaчrние / A.A. Ма;титтoв cкиia l/Жуpнall poccийскoгo пpaвa. _ М., 2008. _ }l! 4. _ с. 39_

44.
Mе'цве.цсв I.A. .{ep;кaвне 1тlpaвлiння poзвиткoм yнiвеpситетy: Teoрeтитlo-

пpиклaдний acпект: [мoнoгp.] i I.A. Ме.цведeв. - Хapкiв: Bид-вo ХapPI HA,(У

<Maгicтp>, 2011. ' - 220 c.
Мeдведсв I.A. Iдея клaоичнoгo yнiвеpситетy: Динaмiкa Цiннiсних оpiснтaцiй B

кoнтeкотi ДеpжaBl{oгo yпpaвлiння / I.A. Me.цведев // Екoнoмiкa тa.цrpx(aвa. * к.' 2010. _

Ng9, -С.17_82'

Hayкa i МoЛoдЬ B УкpaiЪi ХХI отолiтгя / [Io.Л. Mocенкiс, M'A. Бoлoбaн, П.M.

Гpaбoвий тa iн.]. _ К.; Умaнь: ПП Жoвтий, 20i0. - с. |50_202.
Пoкликaтrня унiвеpситетy: зб. нayк. пp. / вiдп. pед. o. Гoмiлкo. _ К.: PIA <Янкo>;

<Beсeлкa>, 2005. _ с. 90_Iз2.
Pижaк Л. eвpoiнтeгpaцiя вищoi oсвiти Укpaiни: aксioлoгiчний вимip / Л. P'\х<aК ll

Biоник Львiвськoгo нaцioнa.rrьнoгo 1тriвеpcитeтy iмeнi Iвaнa Фpaнкa. Cepiя <Фiлоcoфськi

нayм). _ ЛЬвiв, 2008. _ Bип. 11' - С.27_з7 '
Poмaкiн B.B. Aкaдемiчнa етикa як Пеpе^цyмoвa BеpхoBeнстBa пpaва / B.B. Poмaкiн

// Hayкoвi пpaцi ЧopнoМopсЬкoгo деp}I{aBI{oгo yнiвеpситетy iменi Петpa Moгили. Cеpiя

<Пе.цaгoгiкo. _ Mикoлaiв' 20О6. _ Bтттт. зз. -T.46.. С, \7+179.
Poмакiн B.B. Aкaдемiчнa чеcнiоть y вищiй oсвiтi / B.B. Pомaкiн /i Hayкoвi пpaцi

Чopнoмopоькoгo 'цержaвнoгo yнiвеpоитeту iменi Петpa Мoгили. Cepiя <Пeдaгoгi.rнi

нayки>. _ Микo лtiiв,20О2. _ Bил' 7 ,Т . 20, _ С. 24-28.
Pомaкiн B.B. Aкaдeмiчнa чeонicть як пoлiтичнa пpoблемa / B.B. Poмaкiн //

Hayкoвi пpaцi ЧopнoмopcЬкoГo .цеpжaвнoГo yнiвepситетy iменi Петpa Мoгили. Cеpiя

<Пoлiтиянi нaуки>. - Микoлaiв,2002. *Bил. 12'Т.25, -с. 165*170.
Cтpyное B. Мiоiя .цoоях{Ita: пiдвищення aкaДемiчнoi чеонocтi в укpaiнськiй oсвiтi

// Пpoзopiсть i кopyпцiя в cиcтeмi вищoi oсвiти Укpaiни: зб. мaтep. кoнф. (21*22 листoп.

20О2 p., м. Львiв). _ К.: Тaкcoн' 2003. _ (Cepiя <Bищa oсвiтa B сy{acнoМy свiтi>>). _ C.

2',72-275.
Хopyжий Г.Ф. Aкaдeмiчнa кyЛьтyрa: цiннoстi Ta пpинципи вищoi ocвiти / Г.Ф.

Xopyжий. - Tеpнoпiль: Haвчальнa книгa _ Бoгдaн' 20\2. - З20 c.

I{oкуp o.C. <Кo.цeкc чеcтi> в cиотeмi вищoi oовiти CШA / o.C. I{oкyp /l Bjcник

Чepкacькoгo нaцioнaльнoгo yнiвеpситeтy iменi Бoг.цaнa Хмeльницькoгo. Cеpiя

<Пe'цaгoгi.тяi нayки>. * Чеpкacи,2О09' - Bип. 150. _ С, 57_62.

Електpоннi ресyрси

Пpoeкт cпpияння aкaдемiчнiй дoбpouecнoотi в Укpaнi (SAIUP) - Aмеpикaнськi

Paди. _ Haзвa з екpaнy. _ Pежим дocтyпy: http:i/www.sa=iuр.org'ua,/ .
Committее on Publication Еthiоs: (CoPЕ): Pтomoting intеgrity in resеarch

publication. - Haзвa з eкрaнy. _ Pежим дoсTyпy: publiсationethiоs.org/.Publication Integrity

IO



аnd Еthics. _ Haзвa з екpaнy. _ Peжим дocтyпy.. www.integritv-еthiсs.сom/.

Teмa 4. Iнmелекmуалblrа влаcнicmь i ii nopушeння. Як

фoplvtуваmu аксldелliuну кульmуpу?

План лекцit

Пoняття iнтелекryaльнoi влaснoстi (як aнaлoгy ,цo МaтepiaлЬнoi влaснoстi) вiд

Дoби fIpoсBiтIlицTBa (.{жoн Лoкк: пpaвo тBopця лiтеpaтypнoгo TBopy _ це

<йoгo нeвiд.сМне пpaBo' щo Bиникae Bлacl{r з пpиpo,ци твopuoi дiяльнoотi тa

iснye нeзaлeжнo вi.ц визнaння йoгo деpхaвнolo Bлaдoю)) дo сЬoгo.цrннJl.

викopиотaннi poбoти тa if цитyвaннi>>; Бepлiноькa дeклapaцiя пpo вiдкpитий

дoоTyII дo нayкoBиx Ta ryМal{iTaplrих знaEь (2003)).

,\crcepелa

Iдeя Унiвеpcитетy: Aнтoлoгiя / Упoряд' M. 3yбpицькa, H. Бaбaлик, З. Pибчинcькa'
_ Львiв: Лiтoпиc, 2О02' _ ЗО4 c,

Ilidpуuн aкu, nociбнaкu, нttвчальнo-I4еmo d uчнi в adaння
Aвтopcькe пpzlвo для бiблioтeкapiв: пiлpyнник / [Пеp. з aнгл. o' Bacильсвa]. _ К.:

ToB dММ кФPAКCIМ>, 201,5' _ 196 c.
Бoндapeнкo C.B' Aвтopське пpaвo тa cyмiжнi пpaвa / C.B. Бoндapенко. _ К': Iн.т

iнтeл. влacн. i пpaвa' 2008. _ 288 c.
Cемeнoг o.M. Кyльтypa нayкoвoi yкpaihcькoi МoBи: I{aBч. пociб. / o.М. Cеменoг.

_ 2-re вl,rд., оTepеoтип' _ К.: BI] <Aкaдемiя>, 2012. _ 216 с' _ (Cеpiя кAльмa-мaтеp>).

Хo'цaкiвcький e.I. Iнтелeктyальнa влaснiсть: екoнoмiкo-пpaвoвi aспекти: нaвч.

пoсiб. / e.I. Хoдaкiвський, B.П. Якoбvyк' I.Л. Литвинvщ. _ К.: <I{eнтp yvбoвoi

лiтеpaтypи>, 20|4. -276 c,

Ilimеparпуpа

Aкaдeмiчнa чеснicть як oонoвa cTaЛoгo poзBиTкy 1тriвеpcитетy / Miжнapoд.

блaгoд. Фoн.ц кМiжнapoд. фoнд дocлiджетть oсвiтньoi пoлiтики>; зa зaг. peд. T.B.

Фiнiкoвa, A.e . Apтloховa. - К.: Taкоoн, 2016. _ 2З4 c.
Бoйкo P.B. Бeз кoмпiляцiй i плaгiaтy! / P.B' Бoйкo, M.o. Фpoлoв // Бloлетень BAК

УкpaiЪи. - к., 2008. -Ns 12. _ C' 1 1_13.
Бoйчeнкo M. Гiднiсть. цiлiснiсть i успiruнiсть: aкaдeмiчнi тa гpoмaдянськi

чеcцoти / M. Бoйченкo // Фiлocoфоькa дyМкa. _ К.' 2014. _ N9 5. _ C.1'10* |22.

Бoйченкo H.M. Етичнiaопекти yнiвеpситетcькиx цiннocтeй / H'M.

Бoйчeнкo ll Coфiя. Гyмaнiтapнo-pелiгieзнaвчий вiсник. _ К.: Bид.-пoлiгp. цelrTp

кКиiвcький yяiBrpcитет)' 2014. * N9 1 (1). - с. з7_4з.
Гщuaк B.М., Чeпигa M.П. Кo'цекc чecтi BикЛадaчa як пepешкo.цa aкaдемiчнiй

нeчeсвocтi i пoблaжливoстi / B.M. Гун'raк, М.П. Чепигa ll Haукoвиil вicник ЛHУBМБT

iменi C.З. Гжицькoго. _ Львiв, 2011' _ T. 13' Nl 3 (49). _ С. 14_2з.

,Цжoнс P.М. Aкaдемiчнa кopyпцiя в УкрaiЪi // Пpoзopiсть i кopупuiя в cистемi
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Bищoi ocвiти Укpaiни: зб. мaтep. кoнф. (2|-22 лvтcтoл,2О02 p., м. Львiв). - К.: Taксoн,

2003. _ (Cеpiя <Bищa oсвiтa в оyнaонoмy овiтi>), _ С. 261-268.

flикaнь C.A. Плaгiaт в oсвiтi: Пoхo.цження, пpичиI{и Ta Iшляхи пoдoлaння / C.A.

!икarть ll Бrзпeкa життедiяльнocтi: вcеyкр. нayк.-Пoпyл. жypн. _ К.' 2007. _ N9 5. _ C.
16-20.

'{oбкo T. Aкaдемiннa кyльтypa як неoбxiднa пеpеДyмoвa ефективнoгo yпpaзлiння

сyчacl{иМ yнiвеpситeтoм B yMoBax aвтoнoмii / T. ,{oбкo ll ДJх i лiтеpa. Cпeц. вип.
<Унiвepcитетськa aвтoнoмiя>. - к.' 2008. _ J\b 19. - с. 9з-102.

Кoва;rьoвa A. Пpoблеми aкaдемi.lнoгo плaгiaтy тa aBTopcькoгo пpaBa y

цифpoвoмy пpoстopi Укpaiни / A. Кoвaльoвa // Cпецiaльнi icтopиvнi дисциплiни:
питaннЯ тeopii тa MеTo.цики: зб. нayк. пp._ К., 201з. _ Ч. 21: Електpoннi iнфopмauiйнi
prсypcи. _ C. 61*71.

Кyльчицькa o.o.' ,{oйvик М.B. Aкaдeмiя як пpocтip сBoбo'ци / o.o. Кyльчицькa,

M.B..{oйuик // Пpoблeми poзвиткy нa}ки Ta ocвiти: тeopiя i пpaктикa: мaтep. мiжнap.

нayк.-пpaкт. кoнф. <ПpoблeМи poзвиTкy нayки тa oсBiти: теopiя i пpaкTикa> (м' КиiЪ,29_

30 квiтня 2016 p.) / Гo <Iнститyт ocвiтньoТ Ta мoЛoдiя{Iroi пoлiтики>; Hayк.-нaвv. центp
пpиклaднoi iнфoрМaтики HAH Укpaiни. - К': Гo (IOMПD, 2016. _ С. |2_17.

Лaйбеpг М.' Hемoлoвcькa T. Cписyвaння: yкpaiнський i aмеpикaнcькиЙ дocвiд ll

Пpoзopicть i кopyпцiя в системi вищoi oовiти УкpaiЪи: зб. MaTep. кoнф. (21-22 лиотoп.

2О02 p'' м. Львiв). _ К.: Тaкоoн, 2003' _ (Cеpiя <Bищa oсвiтa в сyчacнoмy cвiтi>). _ С.

269-2'71.
Ha1кa i Мoлo.ць B Укpaiнi ХХl cтoлiття / [Ю.Л. Мoсенкic, M.A. Бoлoбaн, П.М.

Гpaбoвий тa iн.]. _ К.; Умaнь: ПП Жoвтий' 2010. _ с. 150_202.
Пoкликaння yнiвеpcитетy: зб. нayк. пp. / вiдп. peд. o. Гoмiлкo. _ К.: РIA (Янкo));

<Bеcrлкa>' 2005, _ C. 90_1з2'
Poмaкiн B.B. Aкaдемiчнa rтикa як пeрeД1т4oвa веpxoветlcтвa пpaвa / B'B. Poмaкiн

i/ Haукoвi пpaцi ЧopнoмoроЬкoгo деpжaB}Ioгo yнiвеpситетy iмeнi Пrтpa Moгили. Cеpiя

<Пeдaгoгiко. _ Микoлaiв, 2006. _ Bип. Зз. *T.46. - С. 1.74_179.
Cмiт P. Пpo нeдoбpocoвiснy пpaктикy нayкoBих 'цoслiджень l P. Смiт ll

Мopфoлoгiя. _ !нiпpoпетpoвcьк, 200,7 . _ T. 1, Ne 3. _ C. 106-1 1 1.
Cщyнсе B. Miоiя дoсяжI{a: пiдвищeння aкaдемiчнoi чecноcтi в yкpaiнськiй oсвiтi

// Пpoзopicть i кopyпцiя в сиcтемi вищoi ocвiти Укpaiни: зб. мaтep. кoнф. (2|_22 лиcroл.

2002 p.' м. Львiв). _ К.: Taкоoн, 2003. _ (Cеpiя кBищa oсвiтa в оуJacI{oI{у cвiтi>). - C.

272-275.
Ilo пoтpiбнo знaТи Пpo плaгiaт: пociбник з aкaдeмiчнoi гpамoтнoстi тa eTики дJUI

<чaйник iв>._Haзвaзrкpaтry . - Pежим дocTупy

Електрoннi ресyрси

Пpoект cпpияння aкa.цeмiчнiй дoбpoчеснoстi в Укpaнi (SAIUP) - Aмеpикaнськi

Pa'ци. _ Haзвa з екpaнy. _ РeжиN{ .цoоT).пy: http://www.saiup.org.ua/
Committeе on Publiсatiоn Еthics: (сoPЕ): Promoting intеgrity in rеsеarсh

publiоation. _ Haзвa з eкpaнy. _ PежиМ .цocтyпy: publicationеthiсs.org/.
Рlagiaтism.org . Bеst Praоtiсеs for Еnsuring originality in Writtеn Work. _ Haзвa з

екpaнy. _ Pежим доcтyпy.. ww.w.plagiarism.оrg/.
Publiсation Integrity and Еthics. _ Haзвa з екpaнy. - Pежим дoсTyпy..
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WwW.intesritv.ethiсs.com/.

Tемa 5. Плаziоm у маcoвiЙ кульmуpi

План

Tеopеmuaнe пumання: Пoняття плaгiaтy. Bиди плaгiaтy.

Пpакmuнне завdаltня (на вuбip):

l, Poльoва zpа <Суdoвuй пpoцеc наd Леd Зеnпелiн>.

Пiдrpyнтя: Улimку 201б p. у Лoc-Анэюелeci вidбувcя cуdoвuй npoцес

наd 6pumанcькoю poк-zwпoю Led Zеppеlin. Учаcнuкu eуpmу

Звuнувачувaпucя в кpаdiэюцi лtелodit амеpuканcькoi zpуtu Spirit, яка нiбumo

cmала вcmуnoм do леzенdаpнol, кo\wnoЗuцii Stаirwау to Hеауеп. Суd

npucяЭ!снl,tх вidлtoвuвcя вu3н аml| пi cн ю пл аziаmoм'

Aспipaнтaм пpoпoнyrтЬся poзiгpaти сyдoве зaсiдaння i дiiцтт,l Bлacниx

виcнoвкiв щoдo opигiнaльнoстi кoмпo зицii Stаirwау to Hеаvеп.

Абo

2. ,\ucпуm на mеfu|у: < Mеэюi donуcmtи,tuх запoЗuчень у mвopчoc|ni (на

npuклаdi кiнoмucmeцmв а) > :

Aспipaнтaм пpoпoнyеться пepеглянyти й пopiвняти кiнoстpi.tки:
<<Кoммaндo>> (pеж. Mapк Лестеp, CIIIA, 1985) i <.(eнь Д> (pеж. Mихaйлo

Пopeueнкoв, Кaтеpинa Пoбедiнськa, Poсiя, 2008).

P e кo лl e н d o в ан а л im ep аrпуp а

Ковaльoвa A. Пpоблеми aкaдемivнoгo плaгiaтy тa aвтopcькoгo пpaвa y

цифpoвoмy пpoстopi УкpaiЪи / A. Кoваrrьoвa /l Спeцiatьттi iстopиuнi диcциплiни:
пиTaI{ня теopii тa МrTодики: зб. нaук. пp. _ к., 201rз. _Ч' 21: Елeкщoннi iнфopмauiйнi

рrсypcи. - С. 61_.7\.
Мельниченкo A. Пpoяви aкaдемiчlтoi нечecнoстi / A. Мельяиченкo // Aкa.цемiчнa

чеонiсть як oснoвa cтaлoгo pозвиткy yнiBrpситеTy /Мiжнapoд. блaгoд. Фoнд <Miхнaрoд.

фoнд доcлiджень oсвiтньoi пoлiтики>; зa зaг. pe'ц. T.B. Фiнiкoвa, A.С. Apттoхoвa' _ К.;
Taкcoн, 201,6. _ С. 10.7_|20.

II{o потpiбнo знaти прo плaгiaт: пoсiбник з aкaдемiчнoi грaмoтнocтi тa етики .цJ.Iя
<чaйникiв>. - Haзвa з rкpaЕy. _ Pежим дocтyпy:
http://1ibrary.kubg.edu.ualimages/stоriеs/Dеpаfiaments/biblioiPDF/books aс-gr.pdf.

Змiстoвний Mo.цyЛЬ 2. УснЕ й писвмнЕ MoBЛЕння

l - t



ACПIPAIITA. IIAПисAIIня TЕксTУ

No tаlе is so good thаt it cаn't bе spoilеd iп thе tеlliпg
(Hiяка icmopiя нe с наcmiлькu doбpoю, щoб ti'нe
^4oЭrсHа булo зiпcуваmu poзnoвidаloнu) Пpuказка

Tемa б. Haукoвe мoвлення. Кульmуpa cniлкування. Tекcm
План

Hayкoвий стиль. Cтилi оyraснoi yкpaТноЬкoi мoви (нayкoвий' дiлoвий,
хyдoжнiй, пyблiцистичний' poзмoвний); сфepa зaстoсyBaння, мeтa, мoвнi

зacoбtа.
Усне мoвлення. Пyблivний BисTyII' пpезентaцiя, дoпoвiДь: еднiсть

фopми i змiстy; веpбa;rьнa й невеpбaльнa оклaдoвi (oбpaзнicть й виpaзнiсть,

ГIиссщцещqвдеццд. oсн oвн i }кaн pи нayкoBoгo МoBл е н ня : м oнo гpaфiя,

сTaття' ecе' диоеpTaцiя, диплoмнa poбoтa, кypсoвa poбoтa, пiдpуlник,

пoсiбник' peфеpaт.
Пi.цгoтoвкa й нaписaння нayкoвoгo текстy. Зaдyм (нa oснoвi

кpиTичIloгo oпpaцIoBaння нaявнoi лiтеpaтypи) _ бaчення пpoблеми (oб'eкт

дoолiджeнrrя) _ пpoпoзицiя виpitшення пpoблеМи (гiпoтезa) - oзнaченI{я

пpеДМeTy й iнотpyмeнтapiro (метoдoлoгii) .цoслiдження _ poзpoбкa

apгyментaцii (нa oсrroвi кpитичнoгo oцpaцIoBaння дх<еpел) - пoбyдoвa

TексTy. Bимoги opигiна:tьнoстi, нiткoстi, нoвизни.

,\cюеpелtt

Бiблioгpaфi.lне пoсилal{ня' Загaльнi пoЛoя(rннЯ тa пpaBиЛa cклaДaння:

.{CTУ 8302:2015 / Haц. cтaндapт Укpaiни. - Bид. oфiu. _ Bвед. з 01.07.2016.
_ К.: УкpH.(HI-( ,2016. _ 16 с. _ (Iнфopмauiя тa дoкyментaцiя).

Bимoги дo oфopмлення диcеpтaцiй тa aвтoрeфеpaтiв ,циceртaцiй (poзpoбленo нa

пiдcтaвi ДCTУ з008-95 к.{oкyменти. Звiти y cфеpi пayки i теxнiки. Cщщтypa i прaвилa

oфopмлeння>) // Бтoлетень BAК УкpaiЪи. _ к.' 201 1. _ Ns 9/10. _ С.2_|0.

II idpуuнuкu, пo ciбнuкa, навчальнo-Л|emod aчнi в udсtнttя

Беpeгoвa Г..{. ,{iлoвa yкpaiнсЬкa мoBa. Кypс лекцiй: нaBч.-МеToд. пoсiб. _ Херcoн:

Aйлалт' 2004. _24О c.
Бондapенкo C.B. Aвтopоьке пpaвo тa сyмiжнi пpaвa / C.B. Бoндapенкo. _ К.: Iн.т

iнтrл' влacн' i прaвa, 2008. _ 288 c.
Бpaлaтaн B.П. Пpoфесiйнa rTикa: I{aBч. пoсiб. / B.П. Бpшtaтaн,
Л.B. ГyЦаленкo, H.Г' Здиpкo. - К.: I.{ентp y.rбoвoi лiтepaтуpи,20|1. * 252 c.
Бyтeнко Л.B. Moвлення .цiлoвиx людей нa нapa.цaх' зaоiдaннях, збopaх: нaвv.

пociб. для cтy.Ц. нeфiлoл. cпец. / Л.B. Бyтенкo. _ 2.e втrД,., дoп. i випp. _ Aлvевcьк: ,{ГМI,
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200З. -25З c.
Гшrьчeнко C.I.' Cилкa o.3. ocнoви нayкoвих дoслi.цжень: нaвч.-метoд' пoсiб. /

C.I. Гальчeнкo, o.З. Cилкa. _ Чеpкacи: AMМo, 2О15. _ 9З c.
Гpицeнкo T.Б. Етикa дiлoвoгo cпiлкyвaння: нaвч. пoсiб' / зa peд. T'Б. Гpиценкo,

C.П' Гpиценкo, T.!. Iщенкo тa iн. _ К.: I{ентp y.rбовoi лiтеpaтypи, 2О07 . - З44 c.
Гpицепкo T.Б. Укpaiнcькa мoвa зa пpoфеciйним опpямyвal{няМ: нaBч. пociб. lT.Б.

Гpицeнкo' _ К.: I'{eнщ yvбoвoi лiтеpaтypи, 201О. - 624 c.
Maцькo Л.I', Кpaвець Л.B. Кyльтypa укpaiнськoi фaхoвoi Мoви: нaBч. пoсiб. zЛ.I.

Мaцькo' Л.B. Кpaвeць. * К.: BI] <Aкa.цемiя>' 2007. _з60 c. _ (Cеpiя <Aльмa-мaтep>).
oнyфpieнкo Г.C. Hayкoвий cтилЬ yкрaiнськoi мoBи: нaвч. пoоiб. з

aлropитмiтними пpиписilми. i Г.C. oнyфpieнкo. - 2-гe виД. пrpepoб' Ta,цoп. _ К.: I.{eнтp

уrбoвoi лiтеpaтуpи' 20О9. _ З92 c.
ocнoви нayкoвoгo МoBЛrI{I{я: IlaBч.-МеToд. пoсrб. / yклaд.: o.A. Бoбep' C.A.

Бpoнiкoвa, T.,{. Сгopoвa тa iн.; зapед. I.М. Плoтвицькoi, P'I. Ленди. _К.: HA.{У' 2012. _

48 c.
Cемeтroг o.M. Aкaдемiчне пиоЬмo: лiнгвокyльтypoлoгiчний пiдxiд: нaвч. пociб. i

o.M. Ceмeнoг' o.Л. Фacт. _ Cyми: Cyм!ПУ iменi A.C. Мaкapенкa, 2015. _220 c.
Ceменoг o.М. Кyльтypa нayкoвoi yкpaiЪcькoi мoви: нaвч. пociб. / o.M' Cемeнoг.

_ 2-re вмД., cтepеoTип. _ К.: BI{ <Aкaдемiя>' 20|2. _ 216 о. _ (Cepiя (AЛЬмa-Мaтеp)).

Яxoнтoвa T.B. oснoви al{глoMoвт{oГo нayкoвoГo пиcьМa: нaвч. пociб. для
сTy,цeнтiB, acпipaнтiв i нayкoвцiв / T.B' Яxoнтoвa.'2-гe виД,, _ Львiв: П^IС,200з. _220

Bailey S. Acadеmic wтiting: a handboоk for intemational studеnts / S. Bailеy. _ 3.d еd.
_ London, New.York: Routledgе ' 201,1. - З|4 p.

ZoЬel J. Wтiting fоr Computеr Sciencе / !, ZoЬeI' _ 3.d 
"d. 

- London: Sрringеr-Vеrlag

London Ltd, 2014. -285 p.
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Aбpaмoв Е.Г. Кaкoй .цoЛ)кнa бьIть aннoтаrIия к нayннoй cтaтьe l Е.Г' Aбpамoв //
Haуrнaя пеpиoдикa: пpоблeмьт и pешeния. _I\/1,'2012, _ T. 2' Ns 3_ C. 4_6.
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Haушaя пrpиo.цикa: пpoблeмьr и pеrпения. * М., 2011. _Т.1' Ng 2. _ C. 35_ 40.

Бейкеp M' ,[ж. Haпиcaние oбзopa лиTеpaтypьl / М. ,{ж. Бейкep // Tешa Еconomiсus
(Пpoотpaнcтвo экoнoмики). - Poотoв-нa-,{oну,2014. _N9 3. _ C. 65_86.
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Геpитсен ,{ж. Кaк нaПиcaTЬ cтaтьro oб иccле.цoBaнии для prцeнзиpyемoгo
)кypнaЛa / ,{ж. Гepитсен ll Пeдиытpияecкaя фaрмaкoлoгия. _ М., 2012. - T. 9, Ns 2. - C.
46-51.

Гyмaненко o.o. Мiсце pецeнзii в iстopii нayкoвoi пеpioдики / o.o' Гyмaнeнкo //
Haщoвi зaпиcки УкpaiЪськoi aкaдeмii 'црyкapcтBa. Cepiя <Coцiальнi кoмyнiкaцii>. _
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Екo У. Як HarlЙcaT|lдиплoмнy poбoтy: Гyмaнiтapнi нaукll / У . Екo; пеp. зa ред. o.
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Глoтoвa. - Tepнoпiль: Maндpiвeць'20О7. _ 224 c.
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Жeнчeнкo M.I. oфopмлeння пyблiкaцiй y нayкoвиx )кypнaЛax i збipникaх: вимoги

стаядaртiв тa ви.цaвничi pеaлii (нa пpиклaдi нaукoBиx видaнь HAH Укpaiни) / M.I.

Жeнчеrrко ll Haукa Укpaiни y cвiтoвoмy iнфopмauiйнoмy пpoотopi. _ К.:

Aкaдемпepio,цикa,201,|, _ Bип. 5. _С. 125_|з6'
Iнгpaффia T. Iнcтpyкцiя з нzlписaння нaщoвoi cтaттi / T. Iнгpaффia' К..Х.

Швaльбе // Мopфoлoгiя. -.{нiпpoпeтpoвcьк, 2013. _ T. VIL N9 1. - C. 96_ 100.

ocин Е.H. Яcнocть _ cестpa циTиpoвaния: неМI{oгo oб иcкyсcтве aЕнoтaции /Е.н.

oсин /i opгaнизaциoннall l1сихoлoгия. _ М., 2013. _T. 3, Ns 1. _ C. 2.7.
Caнгep Ф. Пипrем вa aнглийскoм 'цJUI мeж'цyнapoдньrх кoнфеpенций / Ф. Caнгеp,

Ю' Зиятдинoвa // BьIсIшee oбpaзoвание в Poссии. - M., 20i 3. _ Nq
12. _С.95_99.

Ceлiгей П. Cвiтлo i тiнi нaукoвoгo cTилIo: MolroГpaфiя / HAH Укрaiни. Iнститут

Мoвoзнaвcтвa iм.. o. o. Пoтебнi / П.o. Ceлiгей. _ К.: Bид. .цiм <Кисво-MoГилянcькa

aкадемiя>, 2016. _ С. зз6-524.
Toмaхiв M.B. Aнглoмoвний нayкoвий диcкypc: cyчaоний cтaн тa пrрcпoктиви

пoдaЛЬпIих .цoолi,цжень i М.B. Toмaxiв /l oдecькиЙ лiттгвicтичний вicник' _ oдеca,2015.
-Ns 5. -C. 154-157.

Електpoннi рeсypси

Акaдемiчнe пиcЬМo Ta бiблioгpaфiя . Гoлoвнa. _ Haзвa з екрaнy. _ Peжим

дoсTyIIy: bibliosynеrgy.ula.org.uа/indех.phр/proеkt1.
Укpalнcькi нayкoвi жypl{!rли: Гoлoвнa. - Haзвa з екpalry. _ Pежим Дocтyпy:

usj.org.ual.
Committее on Publication Еthics: (сoPЕ): Promoting intеgrity in rеsеaтсh

publication. _ Haзвa з екpaнy. _ PежиМ .цocтуПу: puЬliоationethiсs.orgi.

Teмa 7. HаукoвuЙ cmш'b уt<pаiнc|,коi J|'oвu: nuсeмIle J}|oв]lення
План

Tеopemuuне numання: oснoвнi xapaктepистики нayкoвoгo сTилIo

мoBлeння.
Мoвнi зaсoби.

Пpакmuuне завdання (на вuбip):

|. onанoвусмo наукoвuй cmuль чеpеЗ Зiсmавлення.

Hеoбxi,цнo HarI|4calИ твip нa oбpaнy теМy y a) влaсEe нayкoBoМy стилi

й б) нayкoвo-пoпyляpнoМy пiдстилi. .{ля цьoгo пpoпoнyrTЬся здiйсIrиTи тaкi

кDoки:
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Кpoк l, Aспipaнт/кa оaмoотiйнo oбиpaе тeмy длЯ твopy. Heoбxiднo,
щoб ця темa знaйrплa вiдoбpaх<ення в пiдpy.rникy (бyль-якoштy); бarкaнo,
щоб вoнa вiдпoвiдaлa спeцiaльнoстi й тaким vинoм бyлa цiкaвoro не лиIПe
aспipaлфui, щo ii вибpaв/лa, aйуciilrpупi,

Кpoк 2. Aспipaнт/кa знaхoдиTь щe o.цне д)кеpелo iнфopмaцiТ, дe
oбpaнa ним/неro темa висвiтлtостЬся в Еiayкoвo-пoпyляpнoмy стилi

Кpoк 3. Aспipaнт/кa зiстaвляе й aнaлiзye poздiл пiдpyчникa й
дoдaткoве,Цкеpeлo iнфopмaцii.

Кpoк 4. Aспipaнт/кa пипrе твip (твopи) Еa oбpaнy TеМy y двox стиJUIх.
Бaжaнo' щoб твopи були нaпиcaнi нa apкyrпi фopмaтy A 4 тaк, щoб кoя(ен
твip зaймaв пoлoBиIтy cтopiнки i зiстaвлення бyлo нao.rним.

Кpoк 5. oбгoвopeння цих твopiв кpiзь пpизмy специфiки нayкoBoгo
стилro пiд чaс зaнЯття.

Абo:

2. Bчuмocя nuсаmu pецеI1зiю за зpазкoлt '

Heoбхiднo Halwтca.ГИ pецензiтo нa oдин iз poздiлiв aнтoлoгii (lдeя
yнiвepситeтy>. ,{ля цьoгo пpoпoнyстьcя здiЙcнити тaкi кpoки:

Кpoк 1. Aспipaнт/кa oзнaйoмлroетЬся з aнToлoгiеro тa читaе oдин iз 
.fi

poздiлiв зa BлaониМ вибopoм.

Кpoк 2. Aспipaнт/кa знaйoмитьcя з pецензiями нa aнтoлoгiro,
oпyблiкoвaниМи y пpeсTи)I(ниx BидaI{нях. Пoтpiбнo ЗBеplryти yBaгy нa
стpyктypy pецензiй' лoгi чнi сть викЛaдy дyl\4oк:

Miнaкoв M. Кyльтypнa aльTеp}IaтиBa y}IiBеpcитeтy / M. Мiнaкoв //
УкpaiЪський гyмaнiтapний oгляд' _ К.: Кpитикa' 2003. - Bип. 9. _ С' |з_25.

Кислroк К. Rесеnsio [Iдея Унiвеpситетy: Aнтoлoгiя / Упopяд. M.
Зyбpицькa, H. Бaбaлик, З. Pибчитrоькa. - Львiв: Лiтoпис, 2002. - 304 о.] / К.
Киолroк // Cxiд-Зaхiд: Iстopикo-кyльтypoлoгivний збipник. - Хapкiв; Киiв:
Кpитикa' 2005. _ Bиrl. 7. Cпецiaльне Bw.Дaгtняi Унiвеpоитeти тa нaцii в
Poсiйськiй iмпеpii. - С,28819|.

Кpoк 3. Aспipaнт/кa пише влaснy prцензiю нa тoй poздiл книги, якиiт
вiн/вoнa пpoчитaв/лa з ypaхyBalrняМ пpoaнaлiзoвaниx peцензiй.

.\эюеpелo

Iдея Унiвepcитеry: Aнтoлoгiя / Упopяд. M. Зyбpицькa, H. Бaба,rик, З. Pибчиiтськa.
_ Львiв: Лiтoпис, 2О02, _ З0a c.

P e кo м e н d o в ан а л i mе p аmуp а

oнyфpiснкo Г.C. Hayкoвий cтиль укpaiнськoi Мoви: нaвч. посiб. з
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aлropиTмiчниМи пpиписaми. / Г.C. oнyфpieнкo. _ 2-гe вид. пеpеpoб. тa дoп. _ К.: I]енщ

уrбовoi лiтеpaтуpи' 2009. _ С. \з 0-1з 4' 25 4.262.
ocин Е.H. Яcнoсть _ оеcтpa цитиpoвaния: нeМIloгo oб иcкycствe aннoTaЦИ:,.7 /

Е.H. ocин // opгaнизaциoнI{tш пcихoлoгия. * М '' 201з ' _Т . 3' Jф 1. _ с. 2-7.
Ceменoг o.М. Кyльт1pa нaукoвoi yкрaiнcькoi Мoви: нaвч. пoсiб. / o.М. Ceмeнoг.

_ 2-rе втlД.' оTеpeoтип. _ К.: BI{ <Aкaдемiя>, 2012. _ C' 1 1_56' 106_1 1з ' 17,7-I.78.

Teма 8. HсlукoвuЙ cmuлb укpаiнcькo.i J|4oвu: уcне "||oвлення
План

Tеopеmuuне rlulnlання: Bepбaльнi й невеpбaльнi оклaдoвi B yоIroмy

нayкoвoМy МoBJIeнEi.

Пpакmuнне Завdання (на вuбip) '.

|. Зdoбувасмo навuчкu nублiчнoro науКoвo2o вucmу|lу,

Pекoмендoвaнo тaкi TeМи нayкoвиx Bистyпiв (тpивaлiоть висTyпy

Maкс. 5 xB.):

(Aкa.цеMiчIra .цoбpoчeонiстЬ - Bибip yспilцниx пpoфеоioнaлiв>;

<fl,лaгiaт y МисTецTBi)) (дvтв' Завdання dля самocmiйнoi poбomu);

<Cщyктуpa i фyнкцii оTyдeнтсЬкoгo оaМoBpядyBaння: дoсвiд CIIIA>;

<Cтpyктypa i фyнкцii стyдеIITськoгo сaМoBpядyBaння: дoсвi,ц УкpaiЪo.

P екoмeнd oвана лimepаmуp а

Бyтeнкo Л.B. Мoвлrння дiлoвих людeй нa нapaдaх' зaсiдaянях, збоpaх: нaв.r.

пociб. для cтy'Ц. нефiлoл. опeц. / Л.B. Бутенкo. -2-e виД,., дoп. i випp. _ Aлuевоьк: ,{ГMI,
200з, _ C..76_1з4.

Етикa дiлoвoгo спiлкyвaння: нaвч. пoсi6 /зapeд. T.Б. Гpиценкo, C.П.Гpиценкo,
T..Ц. Iщенкo тa iн. _ К.: I{ентp уrбoвoi лiтеpaтypи, 2007, - С.
L40-142, 148-159.
Ceменoг o.М. Кyльтypa нayкoвoi yкpaiнськoi мoBи: I{aBч. пociб. / o.М. Ceмeнoг. _ 2-ге

Bи.ц.' cтepeoTип. _ К.: BI] <AкaДемiя>, 2012, _ С. 114_|40.

Teмa9. Moвa diлoвltх nаnepiв: J|'ucmeцmвo cа'мo npфенmацil
План

Tеopеmuuне пumання: Boлoдiння Мoвoю як зaпopyкa yопiпIнoi

I 8



дoслiдницЬкoi poбoти тa кap'еpи.

Ilpакmuннe завdання (на вuбip):

]. Poльoва zpа: Зdoбуваелto навuчкu напucання pезtoме й

мomuвацiйнoeo лucmа.

P eкolw eн d o в ан а лiпepаmуp а

,{жoнcoн A.М. Cоcтaвлeние пЛaнa yспеrпнoй нar{Iroй кapьеpЬI.

Рyкoвoдотвo для МoлoдЬП r{еньrх. _ 2-е из.ц. _ Aмстep,Цaм: Эльзевиp, 2012'
- c. 61-68.7s-80. 97-100.

Caвгep Ф. Пиrпем нa aнглийcкoм для Мeя(дyllapoДrьП кoнфеpенций / Ф. Caнгеp, Ю.

ЗиятДи:пoвa llBьrcrпее oбpaзoвaние в Poссии. _|\/I.,20Iз, _ J'lb 12._ C' 95_99.
IПевн1к C.B. УкpaiЪське .цiлoве мoвлення: нaвч. пociб. / C.B. Шев.тyк, - 6-e вид.'

випp. i дoп. - К.: Aлepтa, 2008. - C. 66_6,7 .
Мaтеpiaли тa лекцii для зaBaт{тaження' _ Haзвa з eкpalry. - Pежим дoотyпy:

www'amеriсanсounоils. org.rra/uk/pagеs/25l. 3 4

Змiстoвний MoДyЛЬ 3. PoБoTA З ДжЕPЕЛAMи. УкЛAДдHIIя
БшЛIoгPAФII

Teмa 10. Ilamаmш Пoюluкання. БiблiozpафiчнuЙ ||ou,tуt<

План лекцii.

fiercеpeла

Бiблioгрaфiuне пocиЛaння. Зaгa,тьнi пoлoжel{ня .ra ПpaBЙЛa оклa.цaння: .ЦCTУ
8З02:2015 / Haц. стандapт Укpaiни. _ Bид. oфiu' * Bвед. з 01.07.2016. _ К.: УкpH!H(,

2016. - 16 с' _ (Iнфopмauiя тa дoкyментaцiя)'
Bимoги дo oфopмлeння диоеpтaцiй тa aвтopефеpaтiв дисеpтацiй (poзpoблeнo нa

пiдcтaвi.цсTУ 3008-95 <,{oкyмeнти. Звiти y cфеpi нaщи i тeхнiки. Cтpyктypa i пpaBиЛa

oфopмлення>) i/ Бюлeтень BAК Укpaiни. _ К., 201 1. _ Ns 9/10. _ С,2*10.

Ilidpуннuкu, no ciбнaкu, нt'вчNlьIlo-меmod aчнi в ad оння

Aвтopcьке пpaвo для бiблioтекapiв: пiдрy.rник / [Пеp. з aнгл' o. Baсильсвa]. _ К.:

ToB (IММ кФPAКCIM>' 2015. _ 196 c.
Гaльченкo C.I., Cилкa o.З. ocнoви нayкoBих .цoслiджень: нaвч..МеToд. посiб. /

C.I. Гaльнeнкo, o.З. Cилкa. _ Чеpкacи: AMМo, 20|5. - 93 c.
Гpицeнкo T'Б. УкpaiЪcькa мoвa зa пpoфесiйним cпpямyвallняМ: нaвч. пociб. l T.Б.

Кaтaлoги. 35
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Гpиценкo. _ К': ldентp yvбoвоi лiтеpaтypи ' 201О, _ 624 c.
Maцько Л.I., Кpaвеuь Л.B. Кyльтypa yкрaiЪськoi фaхoвoi Мoви: нaBч. пociб. l Л.I.

Maцькo, Л.B. Кpaвець. _ К.: Bt{ <Aкaдемiя>, 2007..з60 с. _ (Cеpiя <Aльмa-мaтеp>).
ocнoви нayковогo МoвЛення: нaвч.-Метoд. пociб. / yклaд.: o.A. Бoбep' C.A.

Бpoнiкoвa, T..{. eгopoвa тa iн.; зa peд. I.М. Плoтницькoi, P.I' Лeнди. _ К.: HA{У, 2012. _

48 с.
Cемевoг o.М. Кyльтypa нayкoвoi yкpaiнcькoi Мoви: н.lBч. пoсiб. / o.М. Ceменoг.

* 2-te виД'., cтеproтип. - К': BI{ <Aкaдeмiя>, 201,2. _ 2|6 c. _ (Crpiя кAльмa-мaтep>).
Шeв.тyк C.B.' Клименкo I'B. Укрaiнcькa Мoвa зa пpoфеciйним сПpяМyвaннЯМ:

пiдpщ. / С.B. Шeвuyк, I.B. Клименкo. _ 2-e вир,., випp. i дoп. _ К.: Aлеpтa, 2011. _ с.
s48-5s3.

Лimеpаmуpа

.{ypнев P.A. o хapaктеpньж oпrибках оoискaтеЛeй: веcти c нayvнoгo фpoнтa
(uacть 1) / P.A. ,{ypнeв, Е.М. Мещеpякoв // Teхнoлoгии гpaждaнcкoй бeзoпacнoсти. -

М. '201з .  _Ns2 (36) .  _C.26_з0.

'фpнев P.A. o хapaктеpньтх orпибкaх coиcкaтелей: BeсTи с нay.тнoгo фpoнтa
(vaсть 2) / Р.А. .{yрнев, Е.M. Mещеpякoв // Texнoлoгии гpaжданскoй бeзoпacнoсти' _

М'' 2013. _ Nэ з (37). _ C, з+з6,
.{ypнев P.A. o хapaктеpньrх orпибках сoискaтeлей: вrcти c нayrнoгo фpoнтa

(vacть 3) / P.A. .{ypнев, Е.М. Мещеpякoв // Teхнoлoгии гpaждaнcкoй бeзoпacнocти. _

М.' 201з. -Ng 4 (38). -С.94_97.

Елин A.Л. Чтo нyжнo делaTь aBтopy для ycпeшнoгo рaзМещения егo стaтrй в
нa)чIlЬх жypнaлaх? / A.Л. Елин, T.И. Кaлинокoвa // Bеcтник IIoBьIх Me,цицинских
тeхнoлoгий. *Tулa'2014. _ N9 1._C' 105_1 10.

eвcrсвa Г.П. ocцoвнi виМoги дo якiснoгo oфopмлення нayкoBиx пyблiкaцiй l Г.П.
eвоесвa, M.B' CaвицькиЙ ll Btclтpтк Пpиднiпpoвcькoi деpжaвнoi aкaдeмii бy.Цiвництвa тa
apxiтeктypи. _ !нiпpoпетpoвcьк, 2014. _ Ns 8. _ C. 54_62.

Женченкo M.I. oфopмлення пyблiкaцiй y нaукoBих }tyрнaЛax i збipникaх: вимoги
отaндapтiв тa ви.цaвничi praлii (нa пpиклaдi Еayкoвих виДaнь HAH УкpaiЪи) / М'I.
Жeнченкo |/ Нaукa Укpaiни у cвiтoвoмy iнфopмaцiйнoмy пpoстopi. _ К.:
Aкaдемпеpio'цикa, 201 1. - Bип. 5. - С. 125-Iз6,

Iнгpaффia T. Iнcтpyкцiя з нaЛисaння нayкoвoi отaттi / T. Iнгpaффia, К.-Х.
IIIвaльбе // Мopфoлoгiя. _ !нiпpoпетpoвcьк'2013 ' _T. vп, Ns 1. * C. 96_ 100.

ocин Е.H. Яснoсть - crсTрa цитирoвaния: нeМнoгo oб иcкyоотвe aЕI{oтaции / Е.н'
Оoин /l ОpraттизaционнaJl пcиxoЛoГия' _ M.' 201з. -T. 3, ]ф |. _С.2-.7.

Умaнcькoгo дrp)к. пед. yн-тy iменi Пaвлa Tичини. - Умaнь, 2011. - ]\b 3. _ с.
131-135.

Tихorrкoвa I.o. Cпиcoк лiтeрaтypи нayкoвoi отaттi _ вaжливий iндикaтop якoстi
cтaттi (як нe Мaти зaйвoгo клoпoTy з йoгo oфopмленням) / I.o. Тиxoнкoвa // Haукa
Укpaiни y cвiтoвoмy iнфоpмaцiйнoмy пpoотopi: [зб. нayк. пp'] / HAH Укpaiни. _ К.,
2015.  _Bип.  11 .  _  C .  100_106.

Eлeкmpoннi pеcуpcu

Aкa'цемiчнe пиоЬМo тa бiблioгpaфiя . Гoлoвнa. - Haзвa з eкpaнy. - Pежим

дoсTyпy: Ьibliosynеrgy.ula.org.ua/indех.php/proеkt 1 .
Пaн бiблioтeкap. Блor пpo бiблioтe.тнy опрaву тa iнфopмaцiйнi технoлoгii. _ Haзвa
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з eкpаЦ{y. _ Pежим Дoотyпy: www.бiблioтекap.yкp/
Pекoмен,цaцii з oфopмлeння пoсилiш{ь в нayкoBиx poбoтaх: DSpace. _ Haзвa з

екpaнy. _ Peжим дocтyпy: ela.kpi.uа/handlеl|2З456789l|6О51,.

Pекoмендaцii .цo пoш}кy нayкoвoi iнфopмauii зa дoпoмoгoю iнтepнет-peсypсiв. _

Haзвa з екpaнy. _ Peжим дocтyпy: https://docs.google.comidocumentidi 1sUBDV-
qvUxuAfoi 1 yNW47y.../9dit?hl:uk.

Cтилi oфopмлення бiблioгpaфiчних пoоилaнь для мiжнaрoдних пyблiкaцiй. Ч.

1. * Haзвa з eкpal{y. _ Pехtим дoстyпy:

www.librаrv.ukma.еdu.ua/.'./Stvlфformlеnnya-biЬliohrafi chrrvkh.
Укparноькi нayкoвi жypнaли; Гoлoвнa' _ l{азвa з екpaпy. _ PежиМ дoстyпy:
usj.org.ua./.

Hеoбxi.цнo нaпиcaTи TBip нa теМy (Пpизнaчeння yI{iBеpсиTeTy>

А4. У тBopi пoтpiбHo пpoцитyвaти

Ha oкpемiй стopiнцi

IIoкJIикaI{ня згi.щ{o oднoгo

MiжIrapoдIrиx оTaIIдapтiB.

скopисTaтися pecуp coN| C it е

,[odаmoк 3.

Tемa 11. Кульmуpа oфopЛulеttt'я науl<oвo2o meКcmу: цumування u

nol<Jlul<ання

План

Tеopеmuннi пumання:

- Пpaвилa цитyBaння в нayкoвoМy тексTi (BiтчизняEий стaн.цapT).
- Пpaвилa пoкликaЕн;l B lrayкoвoMy текстi (BiтчизняЕий сTalr.цapт).
. Мiжнapoднi пpинципи циTyвaння i пoкликaння. Бiблioгpaфiuнi

Менед)кеpи.

Iloакmuчнe завdання:

oбсягoМ 1 стopiнкa фopмaтy
щoнaйМeнше 3 джepелa Ta зpoбиTи I{a ниx пpикiнцеBi пoкликaнн'l.

фopмaтy ,\4 пpoпoнyстЬся зpoбити цi x<

(на вuбip, вidпoвidнo do cnецiальнocmi) iз

Для пoлегшIеItня poбoTи pекoмellдoBaнo

This for Mе (Зацumуй цe dля меl1е),.цив. Taкo)l(

P екoмeнd o вана лimepаmуpа

IIIевuyк C.B., КлимeЕкo I.B. УкpaiЪоькa МoBa зa пpoфeоiйним

спpяMyBaI{ням: пiдpyu. / С.B. IШeвvyк, I.B. Климelrкo. _ 2-e вид., випp. i

дoп. _ к.: Aлеpтa, 20]t1. - с. 548-55з.
Cтилi oфopмлення бiблioгpaфi.rниx пoсиJIaнь Для Мi)Iс{apoдI{иx

пvблiкaцiй. Ч. 1. _Hазвa з екpaнy. - Pe}киМ .цoстyпy:

Cite This for Ме. - llaзBaз eкpalry. _ Pеx{иМ дoотyпy:
https://www.сitеthisformе.сom/.
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Teмa |2. Кульmуpа oфopлlлення ttаукoвozo meкcmу: укJ.сldання
бiблiozpафi:i

IIлан

Tеopemuннe пumання: Mетoдoлoгiя бiблioгpaфivнoгo пoшyкy' poбoтa
3 кaTaJIoгaМи.

Пpакmuннe завdання:
Пoщiбнo yклaсти бiблioгpaфiro дo теМи <<Пеpспeктиви poзвиTкy

BиIцoi oсBiTи в УкpaТнi> з BикoDисTaIIняМ aлфaBiтIrих i системaтичниx

бiблioтечниx кaтaлoгiв. Cписoк IIoBиIIеH мiстити ЦoнaйМеI{ше 10 пoзицiй.

P eкoм eн d o в ан а л im е p аmуp а

Tиxoнкoвa I.o. Cпиcoк лiтepaтypи нayкoвoi cтaттi - вaжливий iндикaтop якocтi
cтaтгi (як не МaTи зaйвoгo кJIoПoTy з йoгo oфopмлeнням) / I.o. Tихoнковa /l Haукa
Укpaiни y cвiтoвомy iнфopмaцiйнoмy пpoстopi: [зб. нa1к. пp.] / HAH Укpaiтrи. _ К.,
20I5 .  _Bиn.  1  l .  _  C .  100_106.

Aкaдемiчне пиcЬМo Ta бiблioгpaфiя - Гoлoвнa. _ Haзвa з rкpalry. _ Pежим
дocтyпy: bibliosynеrgy.ula.org.uа,/index.php/proеkt 1 .

Пaн бiблioтeкap. Блor пpo бiблioтеvнy cпpaвy тa iнфopмaцiйнi теxнoлoгii. _ Haзвa
з екpaнy. - PeжиМ дocтyпy: wrtцz'бiблiотекap.yкp/.

VAK.in.ua - Aвтoмaтичне офopмлення джеpел пo BAК Укpaiни. _ Haзвa з екрal{y.
_ Pежим 'цoстyпy: vаk.in'uа,/.

OсIIOBIIA ЛITЕ'PATyPA TA джE'PЕ'ЛA .цo к}.PсУ

/цжEPЕ.ЛA

Aмepикaнськa acoцiaцiя yнiвеpcитетcьких профeсopiв // Пpoзopiсть i кopyпuiя в
оистемi вищoi oсвiти УкpaiЪи: зб. мaтеp. кoнф, (2|-22 лиcтoл' 2002 p., м. Львiв). _ К.:
Taкcoн,2003. _ (Cеpiя <Bищa ocвiтa в сyraсI{oМy свiтi>). _ C. 257_258.

Бiблioгpaфi'rне пoсиЛallня' Зaга-пьнi пoлoжeнI{я та ПpaвиЛa склaдaння:,ЦCTУ
8З02:20|5 / Haц. стaн'цapт Укparни. _ Bид. oфiu' _ Bвeд. з 01.07 '20|6.
_ К.: УкpHIHI{ ' 20|6. _ 16 c. _ (Iнфopмaцiя тa дoкyментaцiя).

Bимoги дo oфоpмлeння диcepтaцiй тa aвтopeфеpaтiв диоертaцiй (poзpoблeнo нa
пiдcтaвi,ЦCTУ 3008-95 <.{oкyмeнти. Звiти y офеpi нayки i тexнiки. Cтpуктypa i пp.lBиЛa
oфopмлення>) // Бтoлетень BAК Укpaiни. _ к.' 201 1. _ N9 9/10. _ С,2_10.

Етичний кoДeкс yченoгo Укpaiни [пpoект]. _ К.: Bидaвничий дiМ
<Aкaдемпepioдико HAH УкрaiЪи' 2009, _ 16 c.

Iдея Унiвеpситетy: Aнтoлoгiя / Упopяд. M. Зyбpицькa, H. Бaбaлик, З. Pибчинськa.
_ Львiв: Лiтoпиc, 2002. _ З04 c.

Кoдекс етики щiвеpситетy Конкopлiя // Пpoзopiсть i коpyпuiя в системi вищoi
oсвiти Укpaiни: зб. мaтеp. кoнф. (2112 лиcтorl.2002 p.' м. Львiв). _ К.: Taкcoн, 2003. _
(Cepiя <Bищa ocвiтa в cyвaснoмy свiтi>). - С.2з1-256.

Hopтвy.Цський yнiвеpcитет (aмеpикaнcький лpивaтниЙ унiвеpcитет, зaснoвaний y
1959 p.). Кoдекс етики // Пpoзopiоть i кopyпцiя в системi вищoi oсвiти УкpaiЪи: зб.
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MЕTo.ш]tкoIITPoЛIoTAOцIнIOBAIIняЗHAIIЬAсIIIPAIITIB
Пoлiтикa щoДo aкaдelиiннoi дoбpoueснoстi

Tекоти iндивiдyaльниx зaBдaнЬ (в т..l. y paзi, кoли BoHи BикoIlyIoTься

y фopмi пpезrlrтaцiй aбo в iнlшиx фopмax) пeprBipяIoTЬся Ea плaгiaT. ,цля

цiлeй зaхисTy iн.цивi.цyaльнoгo зaBдaння opигiнaльнicтЬ текстy Мaс склa.цaTи

не MеI{ше 70Yo. Bиклloчення cтaнoBЛять Bипaдки зapaxyвaння пyблiкaцiй

aспipaнTiB y Мaтеpiaлax нayкoвих кoнфеpенцiЯx тa iншиx нayкoBиx
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чaс тестvBaIIня тa tнших oпитyвaнь' як1 пpoвoдяться
т.ч. iз BикopисTaнI{,IМ Мoбiльниxзaбopoненi (в

девaйсiв). У paзi виявлeння фaктiв стIиоyвaIIЕя з бoкy отyдентa вiн oщимyс

збipникaх, якi вже пpoйrпли пepевipкy нa плaгiaт.
Cписyвaння пiд

y пиcьмoвiй фopмi'

iнrпe зaвдaння. У paзi IloBтopнoгo BиJIBлеIIн;I пpизнaчaeться дoдaткoве
зaI|ЯT|я для пpoxoд}кенI{Я TесTyBaнI{lI.

Полiтикa щo.цo вi.цвi,Цyвaння
Aспipaнт, який пpoпycтиB ayдитopllе зaняття з пoвa>кIIих цpичин' Мae

пpoдeМol{сTpyBaти BиклaдaЧy тa HaДa.rИ дo декaнaтy фaкyльтeтy (вiддiлy

дoкTopalrтypи i aопipaнтypи) .Цoкyмeнт, який зaсвiднyе цi пpиvини.
Aспipaнт, якиЙ пpoпyстив лекцiйне зaняття' IIoBиIlеЕ

зaкoнcпекTyвaти змiст цьoгo зaнятTя Ta пpoдеМollсTpyвaти кoнспeкт
Bиклaдaчy дo склaдaння зarriкy.

Aспipaнт, якllfl пpoпyотив пpaкTичнr зaняття' пoвинeн
ЗaкoнспeкTyвaти дх{epеЛa, якi бyли визнaченi BикJIaдaчеМ як oбoв'язкoвi

ДI1Я кoнспектyBaнI{я' Ta пpoдеМoEощyBaTи кoнспrкT Bиклaдaчy .цo
склaдaння зaлiкy, a Taкoж Bикoнaти iндивiдyaльнe зaвдaння' якщo йoгo
викoHaIIн,I oyлo пеpe.цoaчене плaнoМ зaHЯTt Я,

Зa oб'eктивrrиx пpичин (xвopoбa, мirкнapoднe отarкyвaння тoщo)
нaвчaння мoже вiдбyвaтись в oн-лaйн фopмi зa пoгoд}(еннllM iз кepiвникoм
кypсy.

Meтoди кoнтpoЛro
ocнoвнi фopми yuaотi aопipaнтiв y нaвчaльнoМy пpoцесi, щo

пiдлягaroть пoтoчнoМy кoI{TpoлIo: вистyп Еa пpaкTичниx зaнятTЯх;
,цoпoвненI{'I' зaтII7TaLтНя дo висTyпaючoгo, pецеIiзiя нa виотyп; yчaстЬ y

дискyсiяx; aналiз пеprшoД)кеpел; письмoвi зaвдaння (тестoвi, iндивiдyaльнi
poбoти y фopмi pефepaтiв); тa iнтпi письмoвi poбoти, oфopмлeнi вiдпoвiднo
дo BиМoг. Кo>кнa TeМa кypсy' щo Bинесенa нa лекцiйнi тa пpaктиvнi зaIIяT.гя,
вiдпpaцьoвyeться aспipaнтaми y тiй чи iнrцiй фopмi, нaведенiй вищe.
oбoв'язкoвa пpисyтнiоть нa лeкцiйниx зaн,ITTяx' aктивнiсть впpoдoвж
сеMrстpy' вiдвiдyвaння/вiдпpaцroвaння yсix семiнapських зaЕIяTь'
викoнaння iнIпих видiв poбiт, пepeдбaчениx I{aBчaJIЬниМ плaнoм з цtei
дисциплiн и.

Пpи oцiнroвaннi piвня знaнь aспipaнтa aнaлiзy пiдлягaroть:
- xapaктepv,cT:,zтКИ вiдпoвi.цi: цiлiснiоть, пoBнoTa' лoгi.rнicть,

oбгpyнтoвaнiоть, пpaвильнiсть;
- якicть зIIaHЬ (стyпiнь зaсBoeltня фaктиuнoгo мaтеpiaлy):

oсмислeнiоть, rли6инa, гнyuкiсть, дiсвiсть, оистeмнiсть, yзaгaльнeнiсть,
мiцнiсть:

стyпiнь сфopмoвaнoстi yмiння пor,цнyвaTи тeopito i пpaктикy
пiд нaс poзгля.цy ситyaцiй, пpaкTичних зaBдaI{Ь;

piвень вoлoдiнrrя poзyмовими oпеpaцiями: вмiння aнaлiзyвaти,
сиIITeзyBaти' пopiвнroвaти, aбстparyвaти' yзaгaлЬнювaти, po6итlа висIIoBки з

пpoблем' щo poзгля,цaються;
дoсвiд твopuoi дiяльнoстi: yмiння г.ИЯв.JIЯ.rvт пpoблeми,
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poзB'Язyвaти ix, фopмyвaти гiпoтези;
сaмoстiйнa poбoтa: poбoтa з l{aBчaльЕo-MeToдичнoю' нayкoBolo'

дoпoмiжнoro вiтчизнянoro тa зapyбiжнoro лiтеpaтypoю з пиTaIIь, щo
poзглядaються, yмiння oTpиMyBaти iнфopмaцiю з piзнoмaнiтних д)1{еpел
(тpaдицiйних; спeцiaльниx пepioдиuниx Bидaнь' ЗMI, Intеmеt тoщo).

Teстoве oпиТyBalrня мoх(e пpoBo.цИ"f|4cь Зa o.цниМ aбo кiлькoмa
змiстoвими MoдyляМи. B oстaнньoмy випa.цкy бaли, якi нapaxoвyloTьcя
aспipaнтy зa вiдпoвiдi нa тестoвi питaння, пo.цiлятoться мirк змiстoвими
MoдyляMи.

Iндивiдyaльнe зaвдaння пiдлягae зaxисTy aспipaнтoм нa зaнЯTтяx'
якi пpизнavaroTьcя,цoдaткoBo.

Iндивiдyaльнr зaB.цaння мoжe бyти викoЕaнe y piзниx фopмaх.
Зoкpемa, aопipaнти МoжyTЬ зpoбити йoгo y виглядi pефepaтy. Pефеpaт
IIoBиIIeн мaти oбсяг вiд 18 дo 24 стopiнoк A4 тeкстy (кегль Timеs Nеw
Roman, rшpифт 14, iнтеpвaл 1,5), вклrovaти плaн, стpyктypy oонoвнoТ
чaсTиI{и текстy вiдпoвi.цнo дo плaнy' висI{oBки i списoк лiтеpaтypи,
склa,цений вiдпoвi.цнo дo ДCTУ 8З02:2015. B peфеpaтi Мoх{ъIa Taкoж
пoмiстити слoвцик бaзoвих пoHятЬ дo TеМи. Boднoчaс iндивiдyaльне
зaвдaншI мoжe бyти Bикoнaнe в iнrпиx фopмax' нaпpик,тla,ц, y вигJUIДI

пpезентaцii y фopмaтi Powеr Point. B цьoмy paзi oбсяг poбoти визнaчarться
lllдиBl.цyaльнo - зaJIe)кIto в1д TеМи'

Лiтepaцpa, щo pекoМeндyrться дJUI BикoнaнIrя lндиBl.цyaJIЬIIoгo

зaг,Дa:яHя' нaBe.цeнa y шiй poбoнiй пpoгpaмi, a B електpoннoмy виглядi вoнa

poзмiщeнa нa oовiтньoмy сaйтi кнУБA, нa стopiнцi кaфeдpи.
Taкoж як викoнaння iндивiдyaльнoгo Зaв.цaння зa pirшенrrям BИКЛaДaЧa

мoже бyти зapaxoBaнa yracтЬ aспipaнтa y мiжнapoднiй aбo всеyкpaiноькiй
нayкoBo-пpaкTиuнiй кoнфepенцii з пyблiкaцiсro y мaтеpiaлaх кoнфepенцii
тeз висTyпy (лoпoвiлi) нa o.цнy з теМ' дoTичниx дo змicтy дисциплiни, aбo
пyблiкaцiя стaттi нa oднy з тaкиx тем в iншrиx нayкoBиx Bидaнняx.

Tекст iндивiдyaльнoгo зaB.цaншI пoдaeTЬся Bиклaдaчy не пiзнiure, нirк
зa мiояць дo пoчaткy залiкoвoi сесii' Зaняття iз зaхистy iндивiдyaльниx
зaвдaнь пpизнaчaються не пiзнilше, нiж зa 2 тижlli дo пoяaткy оeсii.
Bиклa,цaч Мae пpaBo BиМaгaTи вiд отyдентa ,цooпpaцIoBal{ня iндивiдyа.,rьнoгo
зaв.цaнIIJI' якщo вo1{o не вiдпoвiдae встaнoвЛеttиМ BиМoгaм.

Pезyльтaти пoToчнoгo кoIITpoлю зaнoсяться дo жypнaлy oблiкy
poбoти. Пoзитивнa oцiнкa пoтoчнoТ yспitпнoстi aспipaнтiв зa вiдcyтнocтi
пpoпyщeЕиx тa нeвiдпpaцЬoBaниx сeмiнapських зaнятЬ тa пoзитивнi oцiнки
зa iндивiдyaльнy pобoтy e пiдcтaвoтo дo пiдсyмкoвoi фopми кoIITpoлю -

зaлiкy . Бaли зa ayдиTopЕy poбoтy вiдпpaцьoвyroться y paзi пpoпyокiв.
Пiдсyмкoвий кoнтрoЛЬ здiйснroеться пiд vaс пpoведення зaлiкoвoi

сeсii з ypaxyвaнням пiдсyмкiв пoтoчнoгo Ta Мoдyльнoгo кoнтpoлю. Пiд чac
сеМестpoBoгo кoнтpoлIo вpaхoвyЮться pезyльTaти здavi yсiх видiв
нaв'raльнoi poбoти згiднo зi стpyктypoтo кpeдитiв.

oцiнювaнrrя пpoBoдиться зa 100-бaльнoю шк€lлoю. Учaсть в poбoтi
BIIpoдoв)к семестpy - 100.

Фopмa пiдсyмкoвoгo кoнтpoлю _ зaлiк.
Бaли нapaxoвyютЬся зa нaстyпниМ спiввi.цнorшенням:

)o



сeМiнapсЬкi зaвдaння З00% семeстpoвoi oцiнки;
iн.цивiдyaльнa poбoтa 30 0/o семeстpoвoi oцiнки;

- Мoдyльний: тестoвий (зaлiкoвий) _ 40 % семестpoвoi oцiнки.

Змiстовний Мo.цyЛЬ 1. Фopмyвaння aкa,^цеMiвнoi кyльтуpи
аспipaнта

Змiстoвний MoДyЛЬ 2. Усне й писемне п{oBЛеIIHя.

Tемa Зaгaльний
oбсяг
гoдин

Лекцii,
гo,цини

Пpaкти.lнi,

гoдини

Caмостiйне
oпpaцIoBaння

мaтepiaлy

Tемa 1. Зaсa,ци вищoi
ocвiти. oснoвнi пoнят.гя,
пiдxoди i зaвдaння кypсy

8 2 0 6

Tемa 2. Aкaдемiчнa
кулЬтypa в yнiвеpситeтi:
нa пpиклaдi
aМеpикallськиx виrшiв

8 2 0 6

Teмa 3. Aкa.цeмiчнa
дoбpo'rеснiсть i ii
пopyшeння. Кo.цeкси
честi

6 2 4

Tемa 4. Iнтeлeктyaльнa
влaснiсть i ii пopyrшeння.
Як фopшryвaти
aкaдемiннy кyльтypy?

4 2 0 2

Teмa 5. Плaгiaт y

мaсoвiй кyльтypi
4 0 I 2

Усьoгo iз зaлiкoвoгo
кpеДиTy

30 8 7 20

Tемa Зaгaльний
oбсяг
гoдин

ЛекцiТ,
гo,цини

Пpaктиннi,
гoдиIlи

Caмoотiйне
oпpaцюBaIIIrя

мaтеpiaлy

Teмa 6. Hayкoвe
MoBлeI{ня. Кyльтypa

спiлкyвaння. Teкст

10 А I 6

Tемa 7. Hayкoвий стиль 8 2 I 6

з0



yкpalнськol МoBи:

тIисеMItе MoBлеIlня

Tемa 8. Hayкoвий стиль
yкpaТнськoi МoBи: yсне
МoвЛення

6 2 I L+

Tемa 9. Moвa .цiлoвиx
пaпеpiв: МистrцTBo
пpeзeнтaцii

6 2 I А

Усьoгo iз зaлiкoвoгo
кpeдиTy

30 10 4 20

Змiстoвний MoДyЛЬ 3. Pобoтa З ДжеpеЛaNIи. УклaДaння

бiблiогpaфii

Tемa Зaгaльний
oбсяг
гo.цин

Лeкцii,
гoдини

Пpaктиuнi,
гoдини

Caмoстiйнe
oпpaцIoвaння

мaтеpiaлy

Teмa 10. I-{итaтa.
Пoкликaння'
Бiблioгpaфiнний пoшyк

10 2 0 8

Teмa 11. Кyльrypa
oфopмлeння нayкoBoгo
тeкстy: цитyBaнIrя iт

пoкликaння/

8 0 6

Tемa |2. Кyльтуpa
oфopмлення нayкoBoгo
тексTy: yкJlaдaЕня

бiблioгpaфii/ Кyльтypa
oфopмлення нayкoвoгo
тeкстy: iнфopмaцiйнi
тexнoлoгii нa дoпoмoгy
aспipaнry

1 a 0 6

Усьoгo iз зaлiкoвогo
крeдитy

30 2 7 20

Пoтoчне oцiнroвarrня



Змiстoвий
мoдyль 1

Змiстoвий Мoдyль
2

Змiстoвий Мo.цyль ulЙ
кoнTpoль
(тeстoве

зaвдaння)

a

20 20 20 40 100

IПкaлa oцiнювaння: oнальна та ЕCTS
Cyмa бaлiв зa воi види
нaвчaльнoi дiяльнocтi

oцiнкa ЕCTS oцiнкa зa нaцioнальнoto
IIIкaJIolo

90 - 100 A

Зapaxoвaнo
82-89 B
74-81 с

64-7з D
60-63 Е

з5-59 Fх
He зapaxoвaнo з

мoжливiотro тIoBтopнoгo
ок.1Ia.цaння

0-з4 F
Hе зapaхoвaнo з

oбoв'язкoвим пoвTopниМ
BиBчеIIнЯМ дисциплiни

Умoви дoпyскy дo пiдсyмкoвoгo кoнтpoлк)

Aспipaнтy, який мaс пiдсyмкoвy oцiнкy зa дисциплiнy вiд 35 дo 59
бaлiв, пpизнauaсTься дo.цaTкoвa зaлiкoвa сеоiя. B цьoмy paзi вiн пoвинeн
викoнaти,цo,цaткoвi зaвдaння' визнaчeнi виклaдaЧeМ.

Aспiparrт, який не здaв тa/a6o нe зaxистиB iндивiдyaльне зaBдaння' нe

дoгryскaстЬcЯ .цo сruIaдaI{HЯ зaлi кy.
Aопipaнт, який не BикoIIaB вимoг poбovoi пpoгpaми пo змiстoвиx

Мo.цyляx' нe дoпyскaсTЬоя дo склaДaння пiдсyмкoвoгo кoнтpoлro. B цьoмy
paзi вiн пoвинeн Bикoнaти BизI{aЧeне BикJIaдaчеM дo.цaTкoBе зaBдaння пo
змiстy вiдпoвiдниx змiстoвиx мoдyлiв в пеpioд мiж oсttoвтlolo Ta

дoдaTкoвoтo оесiями'
Aспipaнт Мar пpaвo i{a oпpoTecTyBaнн,l pезyльтaтiв контpoлю

(aпeляцiro). Пpaвилa пoДaння Ta poзгЛядy aпeляцii визнaченi внyтpirпнiми

,цoкyMeнтaМи КHyБA, якi poзмiщeнt нa caЙтt КHУБA тa змiст якиx

дoвoдитьcя дo aспipaнтiв нa пoчaткy BиBчеIIня дисциплiни.
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