Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Еразмус+ Жан Моне Модуль

Навчальна програма модуля

Європеїзація докторських програм
у галузі освіти
на засадах інтердисциплінарного та
інклюзивного підходів
Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка

Суми - 2018

The materials are published as part of the EU project which is funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the authors and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein

Розроблено та підготовано для запровадження у Сумському державному
педагогічному університеті імені А.С. Макаренка
Автори програми:

А.А. Сбруєва
О.М. Семеног
Ж.Ю. Чернякова

Координатор модуля, викладач навчальної
дисципліни, доктор педагогічних наук,
професор
викладач навчальної дисципліни, доктор
педагогічних наук, професор
викладач навчальної дисципліни, кандидат
педагогічних наук, доцент

Розглянуто та рекомендовано до друку Редакційною радою Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
“___17____” _________10_______ 2018, протокол № 6

Затверджено вченою радою Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка
“___29___” _________10______ 2018, протокол № 3

The materials are published as part of the EU project which is funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the authors and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein

I. Пояснювальна записка
В європейській та українській докторській освіті останніх десятиліть
відбуваються суттєві трансформації, зумовлені її перетворенням у рамках
формування ЄПВО (EHEA) на третій цикл вищої освіти. У країнах ЄС активна
фаза реформ докторської освіти, що передбачають як структурні, так і
культурні зміни, розпочалася у 2005 р., після Бергенського саміту міністрів
освіти країн країн-учасників Болонського процесу. В Україні структурні
реформи докторської освіти вступила в активну фазу у 2016 р., коли державою
було подовжено терміни докторської програми від 3 до 4 років навчання,
визначено перелік компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач
докторського ступеня, обсяги теоретичної та практичної підготовки докторанта
(60 навчальних кредитів), сформульовано нові вимоги до написання і захисту
дисертаційних робіт. Гостро актуальними є зміни в культурі української
докторської освіти, що передбачають формування в університеті розвиненого
міждисциплінарного інклюзивного дослідницького середовища, важливого для
формування дослідницьких та комунікативних компетентностей здобувачів
PhD.
Провідними формами реалізації проекту є
викладання у межах
курикулуму докторських програм у галузі теорії освіти міждисциплінарних
навчальних курсів «Порівняльна педагогіка вищої школи: національний,
європейський та глобальний контексти» (30 год), «Академічна культура
дослідника: європейський та національний досвід» (30 год), «Academic writing»
(30 год), що містять активну європознавчу складову; інтенсивних курсів
розвитку дослідницької та комунікативної компетентностей - «Докторський
семінар: моніторинг якості» (10 год), «Культура наукового наставництва» (10
год.).
Навчальна програма модуля розроблена та підготована для пілотного
експерименту за підтримки Erasmus + Jean Monnet Module. Модуль
призначено для аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.
Метою модуля є створення європознавчого контенту, методологічних та
організаційних засад виконання докторських програм шляхом впровадження
європейських стандартів докторських досліджень в Україні та формування
інклюзивного дослідницького середовища.
Завдання модуля. Після завершення модуля у докторантів (аспірантів)
повинні бути сформовані такі компетентності та їх складові:
• знання з питань освітньої політики ЄС, теорій і технологій інноваційного
розвитку вищої освіти в країнах Європи та в Україні, освітніх програм
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•
•

•

•

міжнародних організацій (ЄС, ОЕСР, ЮНЕСКО); знання з академічної
етики;
навички академічного письма, академічної комунікації в умовах
цифрового творчого середовища;
уміння здійснювати
ефективне діалогове спілкування з науковою
спільнотою у процесі презентації матеріалів та результатів дослідження,
зокрема, у межах міждисциплінарного та/або міжнародного експертного
середовища на основі суб'єкт-суб'єктних відносин;
готовність до застосування сучасної методології міждисциплінарних
європознавчих досліджень, здатність проводити педагогічні дослідження,
складовою якого є питання розвитку освіти в європейських країнах;
цінності академічної культури, зокрема норми академічної доброчесності.

2. Структура та зміст модуля. Обсяг модуля - 110 навчальних годин,
включає три міждисциплінарні навчальні курси європознавчої спрямованості та
2 інтенсивні навчальні курси, що включають європознавчу складову.
Навчальні курси модуля:
Навчальний курс 1. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний,
європейський та глобальний контексти (викладач - Сбруєва А.А.) - 30 год.;
Навчальний курс 2. Академічна культура дослідника: європейський та
національний досвід (викладач – Семеног О.М.) – 30 год.;
Навчальний курс 3. Академічне письмо (викладач – Чернякова Ж.Ю.) – 30
год.;
The intensive courses of the Module are:
Навчальний курс 4. Інтенсивний курс для докторантів: Культура наукового
наставництва (викладач - Семеног О.М.) – 10 год.;
Навчальний курс 5. Докторський семінар: моніторинг якості дослідження
(викладач - Сбруєва А.А.) – 10 год.;
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3. Структура та зміст навчальних курсів модуля
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС 1.
ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ:
НАЦІОНАЛЬНИЙ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТИ
Структура та зміст навчального курсу:
Тема 1. Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань (4 год.).
1.1. Предмет порівняльної педагогіки.
1.2. Історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки.
1.3. Методи дослідження та джерела порівняльної педагогіки.
1.4. Актуальні проблеми досліджень у галузі порівняльної педагогіки.
Тема 2. Історичні витоки сучасної вищої освіти: глобальний, європейський
та національний контексти (4 год.).
2.1. Етапи розвитку освіти підвищеного рівня в Європі, світі та в Україні.
2.2. Розвиток університетської освіти в Європі та в Україні.
2.3. Моделі університету та їх теоретичне обґрунтування.
Тема 3. Соціально-політичні, соціально-економічні, культурні та освітні
чинники розвитку вищої освіти в суспільстві знань (4 год.).
3.1. Політична та економічна глобалізація як чинник розвитку вищої освіти у
світі, в ЄС та в Україні.
3.2. Європеїзація як чинник розвитку вищої освіти в Україні.
3.3. Інтернаціоналізація вищої освіти у світі, в ЄС та в Україні.
3.4. Масовізація вищої освіти у світі, в ЄС та в Україні
Тема 4. Тенденції модернізації освітньої діяльності вищої школи в ЄС та в
Україні (4 год.).
4.1. Актуальні компетентності, необхідні на ринку праці в умовах суспільства
знань. Європейська та національна рамки кваліфікацій.
4.2. Студенто-центрований підхід до організації освітнього процесу у вищій
школі.
4.3. Цифровий підхід в інноваційній освітній діяльності вищої школи.
Тема 5. Наукова та інноваційна діяльність ЗВО у світі, ЄС та в Україні:
тенденції розвитку (4 год.).
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5.1. Поняттєвий апарат теми. Законодавча база наукової та інноваційної
діяльності у вищій школі України.
5.2. Етапи розвитку наукової й інноваційної місії університетів світу.
5.3. Національні моделі взаємодії освітньої та наукової діяльності університету.
5.4. Університет в інноваційній системі суспільства.
5.5. Управління науковою діяльністю (УНД)
сучасного університету
(порівняльний аналіз УНД дослідницького та навчального університетів
США).
5.6. Питання наукової та академічної доброчесності у Європейському просторі
вищої освіти та Європейському науковому просторі
Тема 6. Забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО): європейський,
національний та інституційний виміри (4 год.).
6.1. Ключові поняття теми.
6.2. Етапи формування європейського виміру ЗЯВО.
6.3. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти.
6.4. Особливості функціонування структур зовнішнього та внутрішнього ЗЯВО
в Україні.
Тема 7. Інноваційні підходи до менеджменту вищої освіти в сучасному
світі. (2 год.).
7.1. Ключові поняття теми та чинники розвитку інноваційного менеджменту
вищої школи у глобальному контексті.
7.2. Автономізація менедженту вищої школи у ЄПВО. Проєкт ATHENA
Результати для України.
7.3. Ризик-менеджмент у сучасній вищій освіті: Аналіз британського досвіду.
7.4. Менеджмент міжнародної діяльності університету: світовий досвід.
7.5. Фандрейзинг як інноваційний підхід до менеджменту вищої школи:
американський досвід.
Тема 8. Болонський процес як стратегія модернізації національних систем
вищої освіти та формування ЄПВО (4 год.).
8.1. Ключові поняття теми.
8.2. Передболонський період європейської інтеграції у сфері вищої освіти:
етапи розвитку.
8.3. Етапи розвитку Болонського процесу.
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8.4. Виміри змін у національних системах вищої освіти країн-членів
Болонського клубу у контексті реалізації реформ.
8.4.а. політичний вимір;
8.4.б. соціальний вимір;
8.4.в. академічний вимір;
8.4.г. культурний вимір.
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС 2
АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТИ.
Структура та зміст навчального курсу:
Тема 1. Академічна культура дослідника: предмет, завдання, значення (2
години)
1.1. Європеїзація як чинник розвитку вищої освіти в Україні та академічної
культури дослідника.
1.2. Методи дослідження академічної культури
1.3. Принципи і цінності академічної культури
1.4. Адаптація української академічної культури до європейської.
Тема 2. Історичні витоки формування академічної культури дослідника:
глобальний, європейський та національний контексти (4 години)
2.1. Історичні витоки формування академічної культури у вищій освіті в Європі,
Україні, у світі.
2.2. Моделі класичного університету та академічна культура.
2.3. Пост-класичний університет та академічна культура.
2.4. Європейські стандарти академічної культури
Тема 3. Сутність та структура академічної культури (4 години)
3.1. Сутність академічної культури
3.2.
Аксіологічний,
мотиваційно-етичний,
наративно-цифровий,
праксеологічний та поведінково-інтерактивний компоненти академічної
культури
3.3. Лінгвокультурологічний, когнітивний, креативно-технологічний аспекти
академічної культури.
Тема 4. Академічна культура та етика у вищій школі: європейський,
національний та інституційний виміри. (4 години)
4.1. Проблеми наукової доброчесності в сучасному науковому середовищі:
світовий, європейський та національний досвід.
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4.2.Морально-етичні цінності дослідника: професійний обов‟язок, соціальна
відповідальність, академічна честь, повага до іншої людини.
4.3. Етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні академічної комунікації
на суб‟єкт-суб‟єктній, гуманістичній основі.
4.4. Академічні кодекси цінностей.
Тема 5. Наративно-цифровий компонент академічної культури (4 год.)
5.1. Цифрове творче середовище. Цифрова наративістика.
5.2. Наративна культура дослідника.
5.3. Технології електронного, мобільного, змішаного і повсюдного навчання
5.4. Когнітивно-візуальні технології.
5.5. Цифрово-операційна обробка і моделювання академічних текстів різних
жанрів.
5.6. Розробка конкурентних освітніх проектів засобами цифрових технологій
5.7. Персональні медіаресурси (блоги), у т.ч. для позиціювання результатів
наукових досліджень у соціальних мережах.
Тема 6. Праксеологічний та поведінково-інтерактивний компоненти
академічної культури (4 години)
6.1. Культура навчання в університеті.
6.2. Уміння і навички, що ґрунтуються на критичному мисленні.
6.3. Комунікативна техніка.
6.4. Професійне лідерство у сфері досліджень.
Тема 7. Лінгвокультурний аспект академічної культури (4 години)
7.1. Наукова мовна культура – складова академічної культури
7.2. Текстово-жанровий підхід до формування академічної культури.
7.3. Архітектоніка різних жанрів наукового дискурсу.
7.4. Академічна комунікація: комунікативні стратегії й тактики: засоби когезії і
когерентності; аргументація та персуазивність (переконливість).
7.5. Візуальна риторика в усній та писемній комунікації. Ефективні риторичні
прийоми: вербальні та невербальні.
7.6. Неориторика та науковий діалог.
7.7. Неориторика та медіація знання.
7.8. Фахова варіативність засобів аргументації.
Тема 8. Концептуальні основи формування академічної культури (4
години).
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8.1. Системно-суб'єктивний підхід до формування академічної культури.
8.2. Аксіологічний підхід до формування академічної культури.
8.3. Акмеологічний підхід до формування академічної культури.
8.4. Праксеологічний підхід до формування академічної культури.
Тема 9. Інноваційні підходи до управління науковими проєктами (4
години)
9.1. Концепція та практика академічного менеджеризму в HEd.
9.2. Менеджмент розвитку університету.
9.3. Менеджмент академічних, освітніх проектів.
9.4. Фандрайзингова діяльність університету.
9.5. Управління ризиками в наукових проєктах.
Тема 10. Лінгвоперсонологія. Культура наукового наставництва (2 години)
10.1. Практика наставництва або менторинг як соціальний інститут адаптації.
10.2. Лінгвоперсонологія наукового керівника.
10.3. Культура наукового партнерства.
Тема 11. Забезпечення якості академічної культури: європейський,
національний та інституційний виміри (4 години)
11.1. Формування культури якості в університеті як проблема розвитку ЄПВО.
11.2. Рейтинги університетів як інструмент контролю якості академічної
культури
11.3. Порівняльний аналіз процедур забезпечення якості академічної культури в
країнах ЄС та в Україні.
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС 3.
АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО
Структура та зміст навчального курсу:
РОЗДІЛ 1. СПІЛКУВАННЯ В АКАДЕМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.
Тема 1. Персональна та професійна ідентифікація (4 години).
1.1. Природа письма.
1.2. Культурні відмінності в написанні.
1.3. Стратегії написання англійською мовою.
1.4. Жанри та письмо.
Тема 2. Передача та обмін науковою інформацією на основі читання
текстів з фаху (4 години).
2.1. Формальний стиль.
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2.2. Правила дотримання формального стилю.
2.3. Стратегії та принципи читання: коментування академічного тексту.
Тема 3. Участь у конференціях, наукових диспутах (2 години).
3.1. Заповнення заяви для участі у міжнародній конференції.
3.2. Особливості підготовки доповіді з фаху з використанням академічної
лексики.
3.3. Обговорення професійних тем.
Тема 4. Писемне спілкування академічного характеру (2 години).
4.1. Особливості вживання академічної лексики.
4.2. Особливості вживання граматичних структур.
5.3. Розділ та підрозділи.
4.4. Цитати.
Тема 5. Подання аплікаційної заявки на отримання гранту, проходження
співбесіди (грантрайтинг) (2 години).
5.1. Ознайомлення з грантовими проєктами, заходами в сфері освіти в рамках
програми Європейського Союзу Еразмус + в Україні.
5.2. Заява на грант, інтерв'ю, конференцію.
Тема 6. Міжнародні конференції, зустрічі, дискусії (2 години).
6.1. Біографічні дані (CV).
6.2. Біографія.
РОЗДІЛ 2. АКАДЕМІЧНЕ ІНШОМОВНЕ ПИСЬМО
Тема 1. Питання професійного та академічного характеру (2 години).
1.1. Написання електронних повідомлень, листів академічного характеру.
1.2. Інтерв'ювання.
1.3. Професійні усні доповіді на основі прочитаної фахової літератури на
англійській мові
Тема 2. Особливості медіації академічної інформації (2 години).
2.1. Академічна культура та доброчесність: європейський кодекс честі науковця
2.2. Особливості посередництва академічної інформації.
2.3. Особливості граматичних структур, характерних для академічної
писемності.
Тема 3. Робота з професійною літературою та діловою документацією (4
години).
3.1. Іноземні посилання на професійну літературу.
3.2. Інтернет-пошук різних типів та жанрів текстів англійською мовою з теми
дослідження для файлу самостійної роботи
3.3. Підготовка бізнес-документації (звіти, огляди).
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Тема 4. Участь у конференціях, наукових диспутах (презентаціях) (2
години).
4.1. Сучасні вимоги до підготовки презентацій на англійській мові та текстів
доповідей.
4.2. Підготовка текстів презентацій та доповідей.
4.3. Технічні засоби та наочність.
Тема 5. Працевлаштування (резюме тощо) (2 години).
5.1. Складання резюме, супровідного листа та заповнення заяви про прийняття
на роботу в країни ЄС.
5.2. Заповнення документів, необхідних для працевлаштування та пошуку
роботи.
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС 4
ІНТЕНСИВНИЙ КУРС ДЛЯ ДОКТОРАНТІВ:
КУЛЬТУРА НАУКОВОГО НАСТАВНИЦТВА
Структура та зміст навчального курсу:
Тема 1. Феноменологія наукового наставництва: ґенеза і сучасність
європейського та національного досвіду(2 години)
1.1. Сутність , види, функції наставництва.
1.2.Ретроспективний аналіз витоків наукового наставництва (академічного
менторства).
1.3. Наставництво в науці і освіті.
1.4. Цінності інституту наставництва .
1.5. Критерії наукового наставництва.
Тема 2. Наукове наставництво у реформуванні української освіти на
засадах європейськості (4години)
2.1.Наставництво - один з компонентів неперервного професійного розвитку
(Continuous Professional Development – CPD).
2.2. Культура наставництва в українському та європейському університеті.
2.3.Практика наукового наставництва для ефективної наукової діяльності та
викладання: європейський, національний та інституційний виміри.
2.4. Науково-педагогічне наставництво як підтримка у молодих викладачів
фахової майстерності.
2.5. Науково-педагогічне наставництво як один з компонентів адаптації та
соціалізації викладача-початківця.
2.6. Специфічні якості наукового наставника: самобутність, демократичність,
діалогічність,
дослідництво,
лідерство,
соціальна
спрямованість,
співробітництво.
The materials are published as part of the EU project which is funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the authors and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein

2.7. Функції наставників: соціально-педагогічна, консультативна, духовна.
Тема 3. Лінгвоперсонологія наукового наставника (4 години)
3.1. Академічна мовна особистість.
3.2. Ідіостиль наукового наставника.
3.3. Науковий діалог – діалог особистостей.
3.4. Функції мовної поведінки наукового наставника.

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС 5.
ДОКТОРСЬКИЙ СЕМІНАР: МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Структура та зміст навчального курсу:
Тема
1.
Актуальність
проблематики
порівняльно-педагогічного
дослідження: нормативні документи, що її визначають,
суперечності, на розв᾿язання яких вона спрямована, та
типологізація джерельної бази. (2 години)
1.1. Чинники, що зумовлюють актуальність проблематики порівняльнопедагогічного дослідження: відповідність соціальному замовленню на
розв᾿язання досліджуваної проблеми; потреби освітньої практики та труднощі,
що виникають через відсутність теоретичної розробки досліджуваної проблеми;
нерозробленість методичного забезпечення розв‟язання досліджуваної
проблеми.
1.2. Суперечності, на розв᾿язання яких спрямована робота. Логіка
формулювання суперечностей.
1.3. Типологізація джерельної бази порівняльно-педагогічного дослідження:
законодавчі, нормативні та політичні документи міжнародного та
національного рівнів; статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали
міжнародних і національних організацій; наукові й навчально-методичні
роботи зарубіжних та вітчизняних теоретиків і практиків освіти; матеріали
міжнародних та національних електронних бібліотек, бібліографічних і
реферативних баз даних; українська та зарубіжна науково-педагогічна
періодика; матеріали й тези наукових конференцій тощо.
Тема 2. Науковий апарат дослідження у галузі порівняльної педагогіки,
його наукова новизна та практичне значення. (2 год.)
2.1. Логіка визначення та взаємозв᾿яків між складовими наукового апарату
порівняльно-педагогічного дослідження.
2.2. Логічні та стилістичні особливості формулювання наукової новизни
порівняльно-педагогічного дослідження.
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2.3. Логічні та стилістичні особливості формулювання практичного значення
порівняльно-педагогічного дослідження.
Тема 3. Методологічні підходи та методи порівняльно-педагогічного
дослідження. (2 години)
3.1. Методологічна модель порівняльно-педагогічного дослідження.
3.2. Методологічні підходи, що використовуються в у порівняльнопедагогічному дослідженні.
3.3. Методи порівняльно-педагогічного дослідження. Кількісні та якісні методи
у порівняльно-педагогічному дослідженні.
Тема 4. Характеристика стану розроблення проблеми у порівняльнопедагогічному дослідженні. Контекстуальний та порівняльний
підходи у порівняльно-педагогічному дослідженні. (2 години)
4.1. Аспекти характеристики стану розроблення проблеми: рівень
розробленості поняттєво-термінологічного апарату; характеристика наукових
теорій та концепцій, які стосуються предмета дослідження; аналіз емпіричних
фактів з певної наукової проблеми.
4.2. Контекстуальний підхід у порівняльно-педагогічному дослідженні.
Контексти розгляду предмету порівняльно-педагогічного дослідження:
історичний,
суспільно-політичний, соціально-економічний, культурноосвітній, демографічний, релігійний, расовий, етнічний, гендерний тощо.
4.3. Порівняльний підхід у порівняльно-педагогічному дослідженні. Одинці
порівнянь: територіальні обєкти, освітні системи, обєктів у часовому просторі,
соціальні страти (класи, раси, гендери тощо), культури, цінності, освятня
політика, навчальні програми, освітні/педагогічні інновації, форми та методи
навчання, освітні длосягнення тощо (за М. Мензон, М. Брейем, Е.Світінгом,
Л.Джексон та ін.).
Тема 5. Виокремлення етапів розвитку досліджуваного феномену у
порівняльно-педагогічному дослідженні та характеристика
можливостей застосування прогресивного досвіду у сфері реалізації
досліджуваного феномену в Україні. (2 год.)
5.1. Методологія періодизації розвитку досліджуваного феномену:
забезпечення єдності концептуальних засад, методологічних підходів, методів
дослідження; зумовленість структури критеріїв для виокремлення етапів
методологічними підходами дослідження; характеристика самого освітнього
феномену /педагогічного явища як центральна складова періодизації.
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5.2. Характеристика можливостей застосування прогресивного досвіду у сфері
реалізації досліджуваного феномену в Україні. Аспекти та рівні рекомендацій:
5.2.а. аспекти рекомендацій (: нормативно-правовий, теоретикометодологічний (науковий), змістово-процесуальний, організаційнопедагогічний, методичний, професійно-педагогічний).
5.2.б. рівні рекомендацій: наднаціональний, національний, регіональний,
локальний, місцевий, інституційний, субінституційний, індивідуальний
(особистий).
4. Методи навчання. Модуль передбачає використання наступних
методів навчання та досліджень
• Інтерактивні лекції
• Сесії на основі завдань
• дискусії
• Самостійна робота
• воркшопи
• Портфоліо дослідника
5. Результати навчання. В результаті вивчення модуля аспіранти
повинні продемонструвати:
• система знань щодо освітньої політики ЄС, теорії та технології
інноваційного розвитку вищої освіти у європейських країнах та в Україні,
освітніх програм міжнародних організацій (ЄС, ОЕСР, ЮНЕСКО); з
академічної етики, культури академічного письма, академічного спілкування в
контексті цифрового творчого середовища;
• здатність застосовувати сучасну методологію міждисциплінарних
досліджень, здійснення порівняльне дослідження у галузі освіти у
європейських
країнах;
• професійно орієнтовані комунікативні мовні компетентності (лінгвістичні,
соціолінгвістичні та прагматичні) для забезпечення ефективного спілкування в
навчальному середовищі.
6. Форма підсумкового контролю: кредит.
7. Засоби діагностики: усні відповіді на семінарських заняттях,
презентації проєктів та мікродосліджень.
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8. Основна література до модуля:
Законодавчі та нормативні акти України
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-19. Відомості Верховної
Ради, 2017, № 38-39. Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214519#Text
Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.14 р. № 1556-VII. Голос України від
06
серпня
2014
р.
№
148.
Режим
доступуhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Документ 848VIII, чинний, поточна редакція. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#n946
Закон України «Про інноваційну діяльність». Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2002, № 36. Документ 40-IV, чинний, поточна редакція акція
від 05.12.2012. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519). Режим доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих
навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. № 261.
Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text
Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів
академічної
доброчесності.
URL
https://msu.edu.ua/library/wpcontent/uploads/2019/11/methods_2019-final.pdf
Документи та аналітичні матеріали європейських та міжнародних
організацій
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