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Пояснювальна записка 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни: формування цінностей академічної 

культури, зокрема норм академічної доброчесності, мовнокомунікативної 

компетентності особистості педагога-дослідника, готовності здійснювати  

академічну комунікацію. 

 

Завдання навчальної дисципліни:  

 формування цінностей академічної культури, зокрема норм академічної 

доброчесності; знань культури наукового/академічного тексту,  академічної 

комунікації; 

 формування системи знань з питань національних та європейських практик 

академічної етики, академічного наставництва, культури академічної 

комунікації; 

 формування когнітивно-дискурсивних умінь операційної обробки і 

моделювання академічних текстів різних жанрів, у тому числі засобами 

цифрових технологій; 

 формування готовності здійснювати  ефективне діалогове спілкування у 

процесі презентації матеріалів та результатів дослідження, зокрема, з науковою 

спільнотою, зокрема у межах міждисциплінарного та/або міжнародного 

експертного середовища на основі суб'єкт-суб'єктних відносин. 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  

 дотримуватись цінностей академічної культури, зокрема норм академічної 

доброчесності,  академічної комунікації; 

 володіти системою знань: 

 з питань національних та європейських практик академічної етики, 

академічного наставництва, культури академічної комунікації; 

академічної риторики, полемічного мистецтва, сучасних методик і технологій, 

зокрема інформаційно-комунікаційних для успішного, ефективного здійснення 

професійної діяльності та забезпечення якості наукових досліджень; 

вміти:  

 аналізувати, порівнювати та зіставляти український та європейський досвід 

підготовки докторів філософії на лінгвокультурологічних, 

лінгвоконструктивістських, когнітивних, мультикультурних, креативно-

технологічних засадах;  

 здійснювати операційну обробку і моделювання академічних текстів різних 

жанрів, у тому числі засобами цифрових технологій;  
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 аналізувати стан формування академічної культури на освітніх рівнях бакалавр 

– магістр – доктор філософії (PhD) в Європі, Україні, у світі; проєктувати і 

здійснювати  моніторинг рівнів сформованості академічної культури;  

 досліджувати чинники впливу на формування академічної культури, культури 

наукового наставництва;  

 вилучати необхідну інформацію з лексикографічних, навчальних, 

навчально–методичних, наукових, довідникових видань й аналізувати, 

коментувати, зіставляти, критично оцінювати її;  

 читати, сприймати науковий (науково-навчальний, науково-

публіцистичний, науково-довідковий, науково-популярний) текст; виділяти 

головну, суттєву інформацію;  

 аналізувати тексти наукового стилю різних жанрів і часових епох; 

досліджувати функціональне навантаження наукової мови учених як елітарних 

мовних особистостей; 

 здійснювати інформаційно-пошукове (бібліографічне переглядове, 

ознайомлювальне, вивчальне,  аналітико-критичне), творче читання наукового 

тексту;  

 виділяти в науковому тексті основні проблеми, визначати їх 

актуальність, пояснювати ключові слова, індивідуальну манеру письма 

науковця, робити логічні висновки; 

 дотримуватися в науковому тексті правильності, смислової точності, 

логічної послідовності, змістовності, інформаційної і змістової насиченості; 

володіти лексичними, морфологічними, синтаксичними нормами; 

 здійснювати операційну обробку наукового тексту: поділяти текст на 

смислові частини, сортувати смислові частини за їх значенням, певними 

ознаками, виділяти існуючі смисловими частинами залежності; співвідносити 

вилучену інформацію з існуючими знаннями;  

 моделювати зв‘язний науковий текст з урахуванням структурно-

смислових, жанрово-композиційних особливостей та принципів текстової 

організації, новизни та пізнавальної цінності професійно орієнтованої 

інформації, проблемності назви; 

 редагувати (вичитувати, обробляти, переробляти) науковий текст 

відповідно до вимог наукового стилю; здійснювати самоконтроль виконаної 

роботи на змістовому, логічному, мовностилістичному рівнях; 

 дотримуватися відповідних вимог щодо цитування з першоджерел,  

«непрямого» цитування, «некоректного цитування» з наукових джерел; 

оформлювати цитати-тези або докази; цитати-аргументи;  

 «згортати», компресувати  інформацію, готувати конспект, анотацію, 

науковий відгук і наукову рецензію;  здійснити критичний аналіз взаємозв‘язку 

змісту і форми, оцінку послідовності, логічності викладу матеріалу, 

аргументованості висновків, мовностилістичну правку тексту; 
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 створювати і редагувати текст наукової роботи згідно з вимогами 

наукового стилю, в тому числі з використанням  інформаційних технологій;  

 дотримуватися правильності, чистоти, точності, логічності, виразності 

мови; володіти морфологічними,  лексичними, синтаксичним нормами; 

 володіти культурою усного виступу, брати участь у науковій дискусії, 

полеміці, суперечці;  

 використовувати професійні засоби впливу для формування власної 

позиції, уміння аргументувати дослідницьку думку за допомогою доказів. 

 працювати у групі, дотримуючись етичних норм освітньої діяльності; 

 здійснювати  ефективне діалогове спілкування у процесі презентації матеріалів 

та результатів дослідження, зокрема, з науковою спільнотою, зокрема у межах 

міждисциплінарного та/або міжнародного експертного середовища на основі 

суб'єкт-суб'єктних відносин).  

 

Компетентності, які повинні бути сформовані або розвинуті 

 

Інтегральна компетентність 

 Здатність розв‘язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

наукової, освітньої та професійної діяльності в галузі вищої, загальної 

середньої освіти, що передбачає застосування концептуальних теоретичних 

положень сучасної науки й освіти, інтегративних інноваційних технологій 

навчання, проведення наукових досліджень у сфері освітніх, педагогічних наук 

і характеризується комплексністю та невизначеністю умов  

 

Загальні компетентності: 

 здатність навчатися впродовж життя в контексті неперервної фахової 

підготовки, підвищувати свій інтелектуальний та культурний рівень й 

оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність виявляти широке коло проблем, ставити мету та обирати ефективні 

шляхи її досягнення; 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел; 

 володіння сучасними засобами інформаційних і комп‘ютерних технологій для 

розв‘язання науково-освітніх завдань у професійній та інноваційній діяльності; 

 готовність здійснювати освітню й науково-дослідницьку діяльність на основі 

гуманістичного світогляду та євроінтеграційних процесів педагогічної освіти в 

Україні;  

 здатність працювати автономно та в колективі, виявляти наполегливість та 

ініціативу у вирішенні поставлених завдань у професійній та науковій сферах, 

нести відповідальність за прийняті рішення; 

 володіння креативним способом мислення, здатністю до критичного аналізу й 

оцінки сучасних педагогічних явищ, комплексних та інноваційних проблем, 
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генерування нових ідей під час вирішення практичних завдань наукової та/або 

професійної діяльності; 

 здатність діяти на основі принципів професійної етики, дотримуватися 

правил академічної доброчесності.  

 здатність до професійної та наукової комунікації державною та іноземною 

мовами; 

 здатність розв‘язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 

галузі вищої, загальної середньої освіти, що передбачає застосування 

концептуальних освітніх теорій, сучасних технологій та інструментів навчання. 

 

Фахові компетентності: 

 здатність здійснювати пошук, оброблення, аналіз, систематизацію, 

критичне осмислення інформації з різних джерел; навички використання 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій; 

 здатність визначати, формулювати та розв‘язувати складні професійно-

педагогічні проблеми,  які вимагають інтеграції знань та практичних умінь з 

різних наук; 

 здатність до опанування технології роботи з науковим текстом, реферувати, 

анотувати, редагувати, перекладати, укладати, нормативно вживати засоби 

наукової мови; 

 володіння методологією і методами наукового дослідження, уміння виконувати 

завдання проблемно-пошукового, дослідницького, творчого  характеру; 

 здатність виконувати комплексний дослідницький проєкт з актуальних проблем 

освітніх, педагогічних наук; брати участь в різних формах наукової комунікації 

(конференції, круглі столи, дискусії). 
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 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Академічна культура дослідника: предмет, завдання, цінності  

(2 год.). 

Ключові поняття курсу: освіта, якість освіти, академічна культура, 

дослідник, університет, освітній простор, лінгвоаксіологія. Академічна 

культура - невід‘ємна складова забезпечення якості освітньої діяльності. 

Академічна культура  учасників освітнього процесу.  

Європеїзація як чинник розвитку вищої освіти в Україні та академічна 

культура дослідника. Інтернаціоналізація вищої освіти. Культурно-освітній 

простір університету.  

Академічна культура у вимірах культурно-освітнього діалогу 

особистостей. Академічна доброчесність і академічна культура у вимірах 

комунікативної взаємодії.  

Принципи і цінності академічної культури: система цінностей, традицій, 

норм, правил, зразків поведінки - проведення наукового дослідження; культура 

дослідницької праці; культура критично-творчого мислення; наукова мовна 

культура; культура спілкування наукових наставників та учнів; культура 

доброчесності. 

  

Тема 2. Історичні витоки формування академічної культури 

дослідника: глобальний, європейський та національний контексти 

(2 год.). 

Історичні витоки формування академічної культури у вищій  освіті в 

Європі, Україні, у світі. Академічні традиції університетів: ретроспективні 

аспекти. Моделі класичного університету та академічна культура університету. 

Посткласичний університет та академічна культура. Студентоцентрований 

підхід до освітньої діяльності. 

Бухарестська декларація етичних цінностей і принципів вищої освіти в 

Європі. «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти» (ESG), 2015. Академічні  кодекси цінностей. 

Дослідницька доброчесність. Європейський кодекс дослідницької 

доброчесності (European Code of Conduct for Research Integrity),  2017. 

 

Тема 3.  Сутність і структура академічної культури (2 год.) 

 

Інноваційні професійні компетентності  дослідника. Базові уміння та 

цифрова грамотність (digital-age literacy). Загальні навички (ключові, 

основоположні). Соціальні навички (Soft skills). Навички неперервного 

професійного розвитку та саморозвитку. 

Сутність академічної культури педагога-дослідника. Компоненти 

академічної культури. Лінгвокультурологічний, когнітивний, креативно-

технологічний аспекти академічної культури. Дослідно-орієнтований підхід. 
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Тема 4. Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, 

національний та інституційний виміри (4 год.). 
 

Проблеми наукової доброчесності в сучасному науковому середовищі: 

світовий, європейський та національний досвід. 

Поняття «Академічна доброчесність» (academic integrity). Академічна 

доброчесність: світовий, європейський та національний виміри. Європейські 

стандарти академічної культури. •Європейський кодекс академічної 

доброчесності. Діяльність міжнародних організацій, у яких визначено 

пріоритети академічної порядності й етичної поведінки в дослідженнях. 

Стаття 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» 

(2017) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19), Ключові поняття 

академічної доброчесності: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ‘єктивне оцінювання. 

Спільне і відмінне між поняттями «плагіат» (стаття 50 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права») і «академічний плагіат» (стаття 42 Закону 

України «Про освіту»). Національний репозитарій академічних текстів.  

Морально-етичні цінності дослідника: професійний обов‘язок, соціальна 

відповідальність, академічна честь, повага до іншої людини. Етичні принципи 

педагога-дослідника у здійсненні академічної комунікації на суб‘єкт-

суб‘єктній, гуманістичній основі. Академічні  кодекси цінностей. 

 

Тема 5. Наративно-цифровий компонент академічної культури 

(2 год.). 

 

Культура читання наукового тексту. Особливості аналітико-критичного 

читання (постановка питань, сортування матеріалу під певним кутом зору, 

коментарі до фрагментів тексту, рецензування тексту). Операційна оборобка 

наукового тексту. Заголовок наукового тексту. Номінативна, інформативна, 

експресивно-апелятивна функції заголовка. Використання словників і 

довідкової літератури в роботі з науковим текстом.  

Он-лайн, дистанційна та змішана форми освіти у глобальному та 

регіональному контекстах. 

 

Тема 6. Праксеологічний та поведінково-інтерактивний компоненти 

академічної культури (2 год.). 
 

Академічна комунікація: комунікативні стратегії й тактики  

Мовленнєва поведінка в усній науковій дискусії, полеміці. Наукові 

конференції, наукові дискусії, творчі диспути як засіб вияву культури наукової 

мови. Персональні медіаресурси (блоги), у т.ч. для позиціювання результатів 

наукових досліджень у соціальних мережах. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F2145-19%3Ffbclid%3DIwAR1HIX_oMEDKD51zUK5HEWIUZYTRys6t6pJ9kKeJ20MQmIBoU50csafWv5o&h=AT3pRzTWqRailf6ecFUyOD3qJXtQa7UHX3GqTDXue7PwFAJALFSAIgYvpt1imqHkSZKchNjJPA2_HEeTUST3Cpb7I0JTv8GQHp_IjtbEsxPI9J_D8W50GquHAUNTNpN-3OiHsXNdZ1m1dX5qNfdKqq8QEXfjgP3VnReJPA67qJlqV8oryptyzZrSPZKcvFcLCby_zI5A13Yjodt0G3gA8CNf_UsQlz6tjlvZR1csg1qZ61VEK95wc_U91neDv9t8sGdEkCTUkAjxMstTNUp0owj_CnzklFSTdJCogqTVVeNg8knlYum7WxPngZNH_msCCLE5geNwvBi08lR0hCiBSDca9DxciztKCrIO5pXC7Lqgy9a9W_Nwqqt9NiLxNLm3Gvri6k13R_6nW_UtBC90_PJ08Muw-JhBLDu9mGzgS-zflHpVYqM1Qb6hMII3EWJ_BCOlHbc5HXHO65GwvN_gWHh1lhT7CGTSb6queVJIx3Z3xRHUBGIsB73eTvrYc8yELzyqEDqCjdl-DxqW2cINLB5UZorsA0D4J5gGoPJw0SvYhg766ITYtSCAVmFmisxAFFA0Vg6aWZlXr8XK0A3w1O-B5JPGD_mRSF-o_t5OOroHXMyTqf3LUMJcjIY8GW-Cb8RT


  
 

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 

Тема 7. Лінгвокультурологічний аспект академічної культури 

(4 год.). 

Лінгвоаксіологія (від грец. Αξία - цінність і λόγος - слово, поняття).  

Наукова мовна культура педагога-дослідника. Академічне письмо. 

Словникова, термінологічна, стилістична, бібліографічна культура. 

Текстово-жанровий підхід до формування академічної культури: 

мовнокомунікативні, аналітичні, дискурсивні уміння.  

Архітектоніка різних жанрів наукового дискурсу. Наукові тексти різних 

жанрів: властивості і структурно-смислові компоненти 

Наукові тексти академічного підстилю (статті,  дисертації, монографії). 

Академічний текст, академічний дискурс.  Принципи укладання наукових 

текстів. Функціональна грамотність педагога-дослідника.  

Навчально-науковий підстиль і його жанри: лекції, навчально-методичні 

видання (підручники, посібники, навчально-методичні збірники, конспекти, 

хрестоматії тощо). 

Особливості редагування наукового тексту. Види редагування: вичитка; 

скорочення; обробка; переробка. Мовні засоби  української наукової мови. 

Типові недоліки в оформленні наукового тексту (статті, рецензії, відгуку, 

анотації). Вимоги до заголовка: відповідність означеній проблемі, лаконічність, 

однозначність, конкретність. 

 Змістова насиченість і змістова коректність наукової інформації в 

основній частині. Збереження концептуальної ідеї дослідження. Логіка 

переходів   від одного параграфа до наступного. Стилістична одноманітність 

формулювань. Дотримання принципу авторської скромності. Висновки 

наукової роботи. Саморедагування. Авторський стиль наукового письма.  

Термінологічна культура дослідника. Використання словників і 

довідкової літератури в роботі з науковим текстом. 

Академічні словники. "Словник української мови в 20 томах"  

Українського мовно-інформаційного фонду НАН України та Інституту 

мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (1-10 томи). Види словників.  

 

Тема 8. Концептуальні основи формування академічної культури 

(2 год.). 

Системно-суб‘єктний підхід  до формування академічної культури. 

Аксіологічний   підхід до формування академічної культури. Акмеологічний 

підхід до формування академічної культури. Праксеологічний підхід до 

формування академічної культури. 

Етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні академічної 

комунікації на суб‘єкт-суб‘єктній, гуманістичній основі. 

Європейський кодекс дослідницької доброчесності (European Code of 

Conduct for Research Integrity) (2017): надійність у забезпеченні якості 

наукового дослідження, відображене у побудові, методології, аналізі, 

використан ні ресурсів; чесність у розробці, виконанні, рецензуванні, звітуванні 
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та оприлюдненні дослідження у прозорий, чесний спосіб; повага до колег, 

учасників дослідницького процесу; відповідальність за дослідження від ідеї до 

публікації, за управління та організацію дослідження, за навчання, наукове 

керівництво і наставництво та ін. 

Діяльність міжнародних організацій, у яких визначено пріоритети 

академічної порядності й етичної поведінки в дослідженнях 

Міжнародний Центр академічної доброчесності 

(http://www.academicintegrity.org/icai/home.php), Центр Академічної Чесності 

США, Міжнародна Асоціація Університетів  при UNESCO  (http://www.iau-

aiu.net/sites/all/files/Ethics_Guidelines_FinalDef_08.02.13.pdf), Європейська 

університетська асоціація (http://www.eua.be/), Рада міжнародних шкіл  

(http://www.cois.org/), Національний центр університетів та бізнесу  Великої 

Британії (http://www.ibe.org.uk/userassets /publicationdownloads/ibe_cihe_ 

report_ethics_matters.pdf).  

 

Тема 9. Інноваційні підходи до управління науковими проектами 

(2 год.) 

Наукова та інноваційна діяльність ЗВО у світі, ЄС та в Україні: тенденції 

розвитку. Концепції та практика академічного  менеджеризму in HEd. 

Менеджмент розвитку університету. Менеджмент академічних, освітніх 

проєктів. Фандрейзингова діяльність університету. Управління ризиками в 

наукових проєктах.  Професійне лідерство у сфері досліджень 

 

Тема 10. Лінгвоперсонологія. Культура наукового наставництва 

(4 год.) 

Лінгвоперсонологія.  Академічна мовна особистість – ключове поняття 

лінгвоперсонології. Ідіостиль автора науково-педагогічного тексту. Мовний 

етикет наукових праць. Покликання як сукупність бібліографічних 

відомостей про цитовану працю.  

Науковий наставник як мовна особистість. Лінгвоперсонологія наукового 

наставника. 

Наставництво, або менторство. Практика наставництва або менторинг як 

соціальний інститут адаптації. Культура наукового партнерства. 

Академічне наставництво. Якості наставника: корпоративність, здатність 

навчати, відповідальність, якості лідера та ін. Діалогова позиція наукового 

наставника. Основні соціальні фактори впливу на формування української 

мовної особистості педагога-дослідника.  

 

Тема 11. Забезпечення якості академічної культури: європейський, 

національний та інституційний виміри. (4 год.) 

 

Формування культури якості в університеті як проблема розвитку ЄПВО.  
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Рейтинги університетів як інструмент контролю якості академічної 

культури. 

Порівняльний аналіз процедур забезпечення якості академічної культури 

в країнах ЄС та в Україні. 

 

 

 

Структура навчальної дисципліни 

Назва теми Всього ауд. 

год. 

Лекція Семінар Круглий 

стіл 

Тема 1. Академічна культура дослідника: 

предмет, завдання, цінності 

2 2 

 

- - 

Тема 2. Історичні витоки формування 

академічної культури дослідника: 

глобальний, європейський та національний 

контексти 

 

2 

 

2 

 

- 

 

 

- 

Тема 3. Сутність і структура академічної 

культури 

 

2 

 

 

 

2 

 

- 

Тема 4. Академічна культура й етика у вищій 

освіті: європейський, національний та 

інституційний виміри 

 

4 

 

2 

 

2 

 

- 

Тема 5. Наративно-цифровий компонент 

академічної культури  
 

2 

 

 

 

2 

 

- 

Тема 6. Праксеологічний та поведінково-

інтерактивний компоненти академічної 

культури 

 

2 

 

2 

 

 

 

- 

Тема 7. Лінгвокультурологічний аспект 

академічної культури 

 

4 

 

 

 

2 

 

- 

Тема 8. Концептуальні основи формування 

академічної культуру 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

Тема 9. Інноваційні підходи до управління 

науковими проектами  

2  2  

Тема 10. Лінгвоперсонологія. Культура 

наукового наставництва  

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 11. Забезпечення якості академічної 

культури: європейський, національний та 

інституційний виміри 

4 2  2 

Усього 30 14 14 2 
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ТЕМИ ТА ПИТАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Академічна культура дослідника: предмет, завдання, цінності  

(2 год.) 

1.1. Європеїзація як чинник розвитку вищої освіти в Україні та академічна 

культура 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 (2 год.) 

 

2.1. Історичні витоки формування академічної культури у вищій  освіті в 

Європі, Україні, у світі  

2.2. Моделі класичного університету та академічна культура університету. 

2.3. Посткласичний університет та академічна культура. 

2.4. Європейські стандарти академічної культури. 

 

 

Дослідно-орієнтовані завдання 

1. Провести пошук джерел у пошуковій системі Google за ключовими 

словами теми.  

2. Укласти бібліографію актуальних (останні 5 років) наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних (не менше 50% усіх джерел) науковців з 

теми, що вивчається (10-20 найменувань). 

3. Укласти перелік періодичних видань у галузі педагогіки / педагогіки 

вищої школи /порівняльної педагогіки вищої школи, що влючені до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, з теми, що 

вивчається.  

4. Ознайомитися з вимогами до наукових досліджень, що публікуються у 

даних виданнях та розробити покрокову програму підготовки такого 

дослідження до публікації з теми, що вивчається. 

5. Укласти бібліографію актуальних наукових досліджень вітчизняних та 

зарубіжних науковців з проблеми, що вивчається (10-20 найменувань).   

6. Укласти словник термінів з проблеми, що вивчається. 

7. Укласти порівняльну таблицю визначень ключових слів теми. 

 

 

 

 

Тема 3. Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, 

національний та інституційний виміри (2 год.). 
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3.1.Проблеми наукової доброчесності в сучасному науковому середовищі: 

світовий, європейський та національний досвід. 

3.2. Морально-етичні цінності дослідника: професійний обов‘язок, 

соціальна відповідальність, академічна честь, повага до іншої людини. 

3.3. Етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні академічної 

комунікації на суб‘єкт-суб‘єктній, гуманістичній основі.  

3.4. Академічні  кодекси цінностей. 

 

 

Тема 4. Концептуальні основи формування академічної культури 

(2 год.) 

4.1 Системно-суб‘єктний підхід  до формування академічної культури. 

4.2.Аксіологічний   підхід до формування академічної культури. 

4.3. Акмеологічний підхід до формування академічної культури. 

4.4.Праксеологічний підхід до формування академічної культури. 

 

 

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

Питання для обговорення  в групі: 

1. Провести пошук джерел у пошуковій системі Google за ключовими 

словами теми.  

2. Укласти бібліографію актуальних (останні 5 років) наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних (не менше 50% усіх джерел) науковців з 

теми, що вивчається (10-20 найменувань). 

3. Укласти перелік періодичних видань у галузі педагогіки / педагогіки 

вищої школи /порівняльної педагогіки вищої школи, що влючені до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, з теми, що 

вивчається.  

4. Ознайомитися з вимогами до наукових досліджень, що публікуються у 

даних виданнях та розробити покрокову програму підготовки такого 

дослідження до публікації з теми, що вивчається. 

5. Укласти бібліографію актуальних наукових досліджень вітчизняних та 

зарубіжних науковців з проблеми, що вивчається (10-20 найменувань).   

6. Укласти словник термінів з проблеми, що вивчається. 

7. Укласти порівняльну таблицю визначень ключових слів теми. 

 

 

Тема 5. Праксеологічний та поведінково-інтерактивний компоненти 

академічної культури (2 год.) 

5.1. Культура навчання в університеті. 

5.2. Уміння і навички, що ґрунтуються на критичному мисленні. 

5.3. Комунікативна техніка.  
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5.4. Професійне лідерство у сфері досліджень. 

 

 

Тема 6. Лінгвоперсонологія. Культура наукового наставництва (2 год.) 

 

6.1.Практика наставництва або менторинг як соціальний інститут адаптації.  

6.2.Лінгвоперсонологія наукового наставника. 

6.3.Культура наукового партнерства. 

 

Тема 7. Забезпечення якості академічної культури: європейський, 

національний та інституційний виміри. (4 год.) 

7.1.Формування культури якості в університеті як проблема розвитку 

ЄПВО.  

7.2.Рейтинги університетів як інструмент контролю якості академічної 

культури. 

7.3.Порівняльний аналіз процедур забезпечення якості академічної культури 

в країнах ЄС та в Україні. 

 

 

ТЕМИ ТА ПИТАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. 

Тема семінарського заняття № 1: 

Сутність і структура академічної культури (2 год.) 

1. Сутність академічної культури 

2. Аксіологічний, мотиваційно-етичний, наративно-цифровий, 

праксеологічний та поведінково-інтерактивний компоненти академічної 

культури. 

3. Лінгвокультурологічний, когнітивний, креативно-технологічний аспекти 

академічної культури. 

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Питання для обговорення  в групі: 

1. Провести пошук джерел у пошуковій системі Google за ключовими 

словами теми.  

2. Укласти бібліографію актуальних (останні 5 років) наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних (не менше 50% усіх джерел) науковців з 

теми, що вивчається (10-20 найменувань). 

3. Укласти перелік періодичних видань у галузі педагогіки / педагогіки 

вищої школи /порівняльної педагогіки вищої школи, що влючені до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, з теми, що 

вивчається.  

4. Ознайомитися з вимогами до наукових досліджень, що публікуються у 

даних виданнях та розробити покрокову програму підготовки такого 

дослідження до публікації з теми, що вивчається. 
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5. Укласти бібліографію актуальних наукових досліджень вітчизняних та 

зарубіжних науковців з проблеми, що вивчається (10-20 найменувань).   

6. Укласти словник термінів з проблеми, що вивчається. 

7. Укласти порівняльну таблицю визначень ключових слів теми. 

 

ТЕМА 2. Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, 

національний та інституційний виміри (2 год.). 

1. Проблеми наукової доброчесності в сучасному науковому середовищі: 

світовий, європейський та національний досвід. 

2. Морально-етичні цінності дослідника: професійний обов‘язок, 

соціальна відповідальність, академічна честь, повага до іншої людини. 

3. Етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні академічної 

комунікації на суб‘єкт-суб‘єктній, гуманістичній основі. 

 

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГА-ДОСЛІДНИКА У ЗДІЙСНЕННІ 

АКАДЕМІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНІЙ, 

ГУМАНІСТИЧНІЙ ОСНОВІ 

Питання для обговорення  в групі: 

1. Провести пошук джерел у пошуковій системі Google за ключовими 

словами теми.  

2. Укласти бібліографію актуальних (останні 5 років) наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних (не менше 50% усіх джерел) науковців з 

теми, що вивчається (10-20 найменувань). 

3. Укласти перелік періодичних видань у галузі педагогіки / педагогіки 

вищої школи /порівняльної педагогіки вищої школи, що влючені до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, з теми, що 

вивчається.  

4. Ознайомитися з вимогами до наукових досліджень, що публікуються у 

даних виданнях та розробити покрокову програму підготовки такого 

дослідження до публікації з теми, що вивчається. 

5. Укласти бібліографію актуальних наукових досліджень вітчизняних та 

зарубіжних науковців з проблеми, що вивчається (10-20 найменувань).   

6. Укласти словник термінів з проблеми, що вивчається. 

7. Укласти порівняльну таблицю визначень ключових слів теми. 

 

ТЕМА  3. Наративно-цифровий компонент академічної культури 

(2 год.) 

1. Цифрове творче середовище. Цифрова наративістика  

2. Наративна культура дослідника.  

3. Технології електронного, мобільного, змішаного і повсюдного навчання. 

4. Когнітивно-візуальні технології. 

5. Цифрово-операційна обробка і моделювання академічних текстів різних 

жанрів. 
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6. Розробка конкурентних освітніх проектів  засобами цифрових 

технологій. 

7. Персональні медіаресурси (блоги), у т.ч. для позиціювання результатів 

наукових досліджень у соціальних мережах 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ МЕДІАРЕСУРСИ (БЛОГИ), У Т.Ч. ДЛЯ 

ПОЗИЦІЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Питання для обговорення  в групі: 

1. Провести пошук джерел у пошуковій системі Google за ключовими 

словами теми.  

2. Укласти бібліографію актуальних (останні 5 років) наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних (не менше 50% усіх джерел) науковців з 

теми, що вивчається (10-20 найменувань). 

3. Укласти перелік періодичних видань у галузі педагогіки / педагогіки 

вищої школи /порівняльної педагогіки вищої школи, що влючені до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, з теми, що 

вивчається.  

4. Ознайомитися з вимогами до наукових досліджень, що публікуються у 

даних виданнях та розробити покрокову програму підготовки такого 

дослідження до публікації з теми, що вивчається. 

5. Укласти бібліографію актуальних наукових досліджень вітчизняних та 

зарубіжних науковців з проблеми, що вивчається (10-20 найменувань).   

6. Укласти словник термінів з проблеми, що вивчається. 

7. Укласти порівняльну таблицю визначень ключових слів теми. 

 

 

ТЕМА  4. Лінгвокультурологічний аспект академічної культури (4 год.) 

1. Наукова мовна культура – складова академічної культури. 

2. Текстово-жанровий підхід до формування академічної культури. 

3. Архітектоніка різних жанрів наукового дискурсу.  

4. Академічна комунікація: комунікативні стратегії й тактики: засоби 

когезії і когерентності; аргументація та персуазивність (переконливість).  

5. Візуальна риторика в усній та писемній комунікації. Ефективні 

риторичні прийоми: вербальні та невербальні.  

6. Неориторика та науковий діалог.  

7. Неориторика та медіація знання. 

Фахова варіативність засобів аргументації. 

 

 

АКАДЕМІЧНА КОМУНІКАЦІЯ: КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ Й 

ТАКТИКИ: ЗАСОБИ КОГЕЗІЇ І КОГЕРЕНТНОСТІ; АРГУМЕНТАЦІЯ 

ТА ПЕРСУАЗИВНІСТЬ 
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Питання для обговорення  в групі: 

1. Провести пошук джерел у пошуковій системі Google за ключовими 

словами теми.  

2. Укласти бібліографію актуальних (останні 5 років) наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних (не менше 50% усіх джерел) науковців з 

теми, що вивчається (10-20 найменувань). 

3. Укласти перелік періодичних видань у галузі педагогіки / педагогіки 

вищої школи /порівняльної педагогіки вищої школи, що влючені до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, з теми, що 

вивчається.  

4. Ознайомитися з вимогами до наукових досліджень, що публікуються у 

даних виданнях та розробити покрокову програму підготовки такого 

дослідження до публікації з теми, що вивчається. 

5. Укласти бібліографію актуальних наукових досліджень вітчизняних та 

зарубіжних науковців з проблеми, що вивчається (10-20 найменувань).   

6. Укласти словник термінів з проблеми, що вивчається. 

7. Укласти порівняльну таблицю визначень ключових слів теми. 

 

 

 

 

ТЕМА 5. Інноваційні підходи до управління науковими проектами 

(2 год.) 

1. Концепції та практика академічного  менеджеризму in HEd. 

2. Менеджмент розвитку університету. 

3. Менеджмент академічних, освітніх проектів. 

4. Фандрейзингова діяльність університету. 

Управління ризиками в наукових проектах. 

 

 

ПРОФЕСІЙНЕ ЛІДЕРСТВО У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Питання для обговорення  в групі: 

1. Провести пошук джерел у пошуковій системі Google за ключовими 

словами теми.  

2. Укласти бібліографію актуальних (останні 5 років) наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних (не менше 50% усіх джерел) науковців з 

теми, що вивчається (10-20 найменувань). 

3. Укласти перелік періодичних видань у галузі педагогіки / педагогіки 

вищої школи /порівняльної педагогіки вищої школи, що влючені до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, з теми, що 

вивчається.  
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4. Ознайомитися з вимогами до наукових досліджень, що публікуються у 

даних виданнях та розробити покрокову програму підготовки такого 

дослідження до публікації з теми, що вивчається. 

5. Укласти бібліографію актуальних наукових досліджень вітчизняних та 

зарубіжних науковців з проблеми, що вивчається (10-20 найменувань).   

6. Укласти словник термінів з проблеми, що вивчається. 

7. Укласти порівняльну таблицю визначень ключових слів теми. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ АКАДЕМІЧНИХ, ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ 

Питання для обговорення  в групі: 

1. Провести пошук джерел у пошуковій системі Google за ключовими 

словами теми.  

2. Укласти бібліографію актуальних (останні 5 років) наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних (не менше 50% усіх джерел) науковців з 

теми, що вивчається (10-20 найменувань). 

3. Укласти перелік періодичних видань у галузі педагогіки / педагогіки 

вищої школи /порівняльної педагогіки вищої школи, що влючені до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, з теми, що 

вивчається.  

4. Ознайомитися з вимогами до наукових досліджень, що публікуються у 

даних виданнях та розробити покрокову програму підготовки такого 

дослідження до публікації з теми, що вивчається. 

5. Укласти бібліографію актуальних наукових досліджень вітчизняних та 

зарубіжних науковців з проблеми, що вивчається (10-20 найменувань).   

6. Укласти словник термінів з проблеми, що вивчається. 

7. Укласти порівняльну таблицю визначень ключових слів теми. 

 

 

ТЕМА 6. Лінгвоперсонологія. Культура наукового наставництва 

(2 год.) 

1. Практика наставництва або менторинг як соціальний інститут адаптації. 

2. Лінгвоперсонологія наукового наставника. 

3. Культура наукового партнерства. 

 

ТЕМА 7. Забезпечення якості академічної культури: європейський, 

національний та інституційний виміри. (2 год.) 

1. Формування культури якості в університеті як проблема розвитку 

ЄПВО.  

2. Рейтинги університетів як інструмент контролю якості академічної 

культури. 

3. Порівняльний аналіз процедур забезпечення якості академічної культури 

в країнах ЄС та в Україні. 
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ТЕМА ТА ПИТАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

Публікаційна діяльність дослідника на засадах академічної доброчесності  

 

Публікаційна активність і академічна доброчесність дослідника,  

Пубікаційна/видавнича етика 

Культура підготовки наукової статті до друку  і роль академічних 

словників. 

Покликання, цитати в науковому тексті й інструменти інфомедійної 

грамотності.  

Формування критичного мислення, соціальна толерантність, фактчекінг. 

Інформаційна та візуальна грамотність. 

Цифрова безпека. 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ.  

• Інтерактивні лекції 

• Сесії на основі завдань 

• дискусії 

• Самостійна робота 

• воркшопи 

• Портфоліо дослідника 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Знання та розуміння: 

 усвідомлення теоретико-методичних засад педагогіки та психології на 

засадах гуманістичних ідеалів і демократичних цінностей. 

 володіння філософськими засадами методології наукового пізнання 

(загальні закономірності та принципи), законами логіки, методикою 

наукового дослідження, науковою українською мовою та 

загальнонауковою термінологією;  

 володіння змістом фундаментального спектру проблем сучасної 

педагогічної освіти з метою вдосконалення та розширення світоглядного 

потенціалу особистості педагога закладу позашкільної освіти. 

Застосування знань та розумінь: 

 здатність до організації комунікативної діяльності та педагогічної 

взаємодії учасників освітнього процесу на основі професійної етики і 

професійного саморозвитку та самовдосконалення;  
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 уміння використовувати інноваційні технології навчання та виховання; 

добирати методи, прийоми, засоби викладання, адекватні його меті та 

змісту;  

 здатність використовувати у практичній діяльності позитивні 

концептуальні ідеї зарубіжного досвіду; 

 здатність володіти навичками нормативного літературного мовлення 

(його усною та писемною формою) в професійній галузі та різних сферах 

комунікації; 

 готовність до утвердження гуманістичних ідеалів і демократичних 

цінностей в освітній і науково-дослідницькій діяльності на основі 

гуманістичного світогляду. 

 

 Форма підсумкового контролю: кредит. 

Засоби діагностики: усні відповіді на семінарських заняттях, презентації 

проєктів та мікродосліджень. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

Нормативні документи України та офіційні документи 

європейських/міжнародних організацій: 

 

1. Закон України ―Про освіту‖ від 05.09.2017 року № 2145-VIІI. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.14 р. № 1556-VII. Голос 

України» від 06 серпня 2014 р. № 148. (зі змінами). 

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Документ 848-

VIII, чинний, поточна редакція.  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 

3, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#n946 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text
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7. Bucharest Declaration on Ethical Values and Principles of Higher Education in 

the Europe Region. Режим доступу : http://www. iau-

aiu.net/sites/all/files/Bucharest_Dec_0.pdf.  

8. ЕС European Commission. (2011) Report of Mapping Exercise on Doctoral 

Training in Europe ‗Towards a Common Approach‘. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52015XG1215(02) 

9. ЕС (European Commission). (2012). Rethinking Education: Investing in skills for 

better socio-economic outcomes. Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 

and the Committee of the Regions. Strasbourg, 20.11.2012/ COM(2012) 669 final.  

10. ЕС (European Commission). (2015). New priorities for European cooperation in 

education and training. Joint Report of the Council and the Commission on the 

implementation of the strategic framework for European cooperation in education 

and training (ET 2020). Brussels, 26.8.2015 COM(2015) 408 final.  

11. ЕС (European Commission). (2015).Opening up Education: Innovative teaching 

and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources 

(2015). Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 

Regions. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A52013DC0654 

12. ЕС (European Commission). (2016). Improving and Modernising Education. 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, 

the European Economic and Social Committee and the Committee of the 

Regions.  Brussels, 7.12.2016.  COM(2016) 941 final. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A941%3AFIN 

13. ЕС (European Commission). (2017). Strengthening European Identity through 

Education and Culture. Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions.  The European Commission's contribution to the 

Leaders' meeting in Gothenburg, 17 November 2017.   Strasbourg, 14.11.2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN 

14. ЕС (European Commission). (2017).Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 

and the Committee of the Regions on a renewed EU agenda for higher education.  

COM/2017/0247 final Brussels, 30.5.2017. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0247 

15. ЕС (European Commission). (2018). Digital Education Action Plan. https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN  

16. ЕС (European Commission). (2021). Council Resolution on a strategic 

framework for European cooperation in education and training towards the 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
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European Education Area and beyond (2021-2030). https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021G0226(01) 

17. ЕС/EACEA/Eurydice. (2018). The European Higher Education Area in 2018: 

Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union.  

18. European Policy Cooperation (ET2020 framework). (2020). The strategic 

framework for European cooperation in education and training (―ET 2020‖) is a 

forum allowing Member States to exchange best practices and learn from each 

other. Retrieved from: https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-

cooperation/et2020-framework_en  

19. ESF (European Science Foundation). (2017). Career Tracking Survey of Doctorate 

Holders Project Report. ESF, France, Strasbourg. 

20. ESU (European Students Union). (2015). Overview on Student-Centered Learning 

in Higher Education in Europe. Research Study. Retrieved from https://www.esu-

online.org/wpcontent/uploads/2016/07/Overview-on-Student-Centred-Learning-in-

Higher-Education-in-Europe.pdf 

21. EUA. (2005). Doctoral Programmes for the European Knowledge Society. Report 

on the EUA Doctoral Programmes Project 2004 -2005. EUA,  Brussels, Belgium. 

22. EUA (European University Association). (2007) Doctoral programmes in 

Europe‘s universities: achievements and challenges: Report prepared for 

European universities and ministers of higher education. EUA. Brussels and 

Geneva. 

23. EUA (European University Association). (2015). Trends 2015: Learning and 

Teaching in European Universities. EUA, Belgium, Brussels. 

24. EUA (European University Association). (2015). Principles and Practices for 

International Doctoral Education‖, FRINDOC project Report.  EUA, Brussels, 

Belgium. 

25. EUA (European University Association). (2016).  Digital Agenda For Europe‘s 

Universities? EUA, Belgium, Brussels. 

26. EUA (European University Association) (2016). Doctoral education – taking 

Salzburg forward. Іmplementation  and new challenges. EUA, Brussels, Belgium. 

27. EUA (European University Association). (2017). EUA‘s Learning and Teaching 

Initiative - Report from the thematic peer groups in 2017. EUA, Brussels.  

28. EUA (European University Association). (2018). Background: EUA‘s initiatives 

to establish a European dimension on learning and teaching. EUA, Brussels. 

29. EUA (European University Association). (2018). Trends 2018. Learning and 

teaching in the European Higher Education Area. By Michael Gaebel & Thérèse 

Zhang. EUA, Brussels.  

30. EUA (European University Association). (2018). Learning and Teaching in 

Europe‘s Universities: An EUA position paper. EUA, Brussels. 

31. EUA (European University Association). (2018). Enhancing the education 

mission of European universities: A proactive response to change. EUA, Brussels. 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en
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32. The European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the 

Recruitment of Researchers.– Brussels, European Commission, 2005. Режим 

доступу: http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/ 

am509774CEE_EN_E4.pdf  

33. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. A 

Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education. 

Philip G. Altbach, Liz Reisberg, Laura E. Rumbley. Executive Summary, 

Published in 2009 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization. Paris.  

 

 

 

Основна література 

 

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету/ Міжнарод. 
благод. Фонд «Міжнарод. фонд досліджень освітньої політики»; за заг. ред. 
Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова. – К.: Таксон, 2016. – 234 с.  

2. Єгорченко, І., Серебряков, М. Академічна доброчесність (2018) Аналітичний 

звіт та рекомендації URL: https://rpr.org.ua/wp-

content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf. 

3. Батечко, Н., Дурдас, А. (2019) Академічна доброчесність в контексті 

європейських практик: досвід Франції. Неперервна професійна освіта: теорія 

і практика. 2019. Вип. 3 (60). С.88 -94. 

4. Бойченко, Н.М. (2014) Етичні аспекти університетських цінностей. Софія. 

Гуманітарно-релігієзнавчий вісник.  К.: Вид.-полігр. центр «Київський 

університет»/ 2014.  № 1 (1).  С. 37–43.  

5. Гапон Н., Худзіцка-Чупала А., Лупіна-Вегенер А. (2013) Ставлення 

студентів до виявів академічної нечесності: крос-культурний аналіз. Вісник 

Львівського університету. Серія «Філософські науки».  Львів, 2013.  Вип. 

16.  С. 241–248.  

6. Гончаренко, С. (2011) Етичний кодекс ученого.  Естетика і етика 

педагогічної дії: зб. наук. пр.  Київ-Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2011.  Вип. 1.  С.25–34.  

7. Гунчак, В.М., Чепига, М.П. (2011) Кодекс честі викладача як перешкода 

академічній нечесності і поблажливості. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені 

С.З. Ґжицького. . Львів, 2011.  Т. 13, № 3 (49).  С. 14–23.  

8. Добко, Т. (2014) Університет, академічна культура і забезпечення якості. 

Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб.  

Львів. Манускрипт, 2014. С. 58–68. 

9. Довідник з академічної доброчесності для школярів / уклад. М.В. Григор’єва, 
О.І. Крикова, С.Г. Певко; за заг. ред. О.О. Гужви. 3-є вид., випр. і доп.Харків: 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. 66 с. URL: 

https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf
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(дата звернення: 02.04.2019). 

10. Квієк, М. (2018) Університет в добу змін. Інституції і академічні кадри в 

умовах зростаючої конкуренції / пер. з польської Р. Скакун; наукова 

редакція та післямова Т. Фініков. Київ : Таксон, 2018. 474 с. 

11. Ковальова, А. (2013). Проблеми академічного плагіату та авторського права 

у цифровому просторі України. Спеціальні історичні дисципліни: питання 

теорії та методики: зб. наук. пр. – К., 2013. – Ч. 21: Електронні інформаційні 
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