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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Н а й м ен ува н н я
Г а л узь  зн а н ь , осв іт н ій  
р ів е н ь , сп ец іа л ьн іст ь,

Х а р а к т ер и ст и к а
н а в ч а л ь н о ї
ди сц и п л ін и

п о к а зн и к ів
сп ец іа л іза ц ія заочна форма 

навчання

Кількість кредитів, 
відповідних EСТS -  3

Галузь знань:
28 «Публічне управління 

та адміністрування»

Д и сц и п лін а  набут т я  
ун іверсальних навичок  

дослідника

Рік підготовки
Спеціальність: 2-й

281 «Публічне управління Семестр
та адміністрування»

Загальна кількість 
годин -  90

Освітньо-наукова
програма:

«Публічне управління та 
адміністрування»

4

Лекції
10

Рівень вищої освіти:
Практичні,
семінарські

третій 20
(освітньо-науковий) Самостійна робота

60

Вид контролю

залік

П р и м іт к а . С п івв ід н о ш ен н я  к ілько ст і го д и н  а уд и т о р н и х  за н ят ь  до  
са м о ст ій н о ї р о б о т и :

- для  за о ч н о ї ф орм и  н а вч а н н я  ст а н о ви т ь  - 50% : 50% .

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

М е т а  н а в ч а л ь н о ї ди сц и п л ін и . Метою навчальної дисципліни є 
оволодіння здобувачами вищої освіти ключових компетентностей академічної 
грамотності, що дозволяють критично оцінювати інформаційні ресурси, 
відбирати й трансформувати інформацію, створювати власний інтелектуальний 
продукт, презентувати результати академічної діяльності та ефективно 
обмінюватися знаннями в умовах професійної комунікації.

О сн о вн і за вд а н н я  н а в ч а л ь н о ї ди сц и п л ін и . Навчальна дисципліна
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«Академічний дискурс та академічна доброчесність у наукових дослідженнях» 
викладається у відповідності з основними позиціями створення суспільної 
підтримки академічної доброчесності через залучення груп здобувачів вищої 
освіти та викладачів, обговорення важливості та аналізу наслідків дотримання 
або нехтування політиками академічної доброчесності на прикладі 
вітчизняного та міжнародного досвіду; розвитку навичок зі створення 
університетської бази з академічної доброчесності з застосуванням 
міжнародних практик, зокрема, через надання знань з академічної 
доброчесності для здобувачів вищої освіти, викладачів та адміністрації 
університету через спільні заходи та окремі підходи до роботи із 
представниками кожної освітньої групи; створення та запровадження норм на 
рівні університету та нормативних реформ на рівні Міністерства освіти та 
науки України задля підсилення інструментів контролю за дотриманням 
академічної доброчесності усіх учасників освітнього процесу.

Розробка та застосування стандартизованих шаблонів для впровадження 
академічної доброчесності з застосуванням кращих університетських практик, 
проведення навчань, а також асистування у створенні і затвердженні 
адміністративних політик в університетах, включно з розробленим курсом 
«Академічний дискурс та академічна доброчесність у наукових дослідженнях», 
створять необхідне підґрунтя для реорганізації академічної культури, що має 
засновуватися на засадах академічної чесності, прозорості та рівнодоступності 
якісної освіти в Україні. Курс «Академічний дискурс та академічна 
доброчесність у наукових дослідженнях», розробка та впровадження якого 
стали можливими, дякуючи активності академічної спільноти України, 
Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні -  SAIUP та 
Міністерства освіти та науки України, є необхідним етапом ознайомлення 
здобувачів вищої освіти із ґрунтовною світовою академічною традицією, а 
також навчальним елементом професійного становлення та розвитку 
здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України, забезпечення їх 
необхідними знаннями та інструментами, оволодіння та оперування якими є 
необхідними для повноцінного функціонування у освітній спільноті, а також 
на ринку праці у майбутньому.

Здобувачі вищої освіти мають набути універсальних навичок 
дослідника, soft skills:

Аналіз та синтез. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. Системність мислення. Здатність поєднання нових знань з отриманим 
досвідом, вміння працювати автономно. Здатність до пошуку та диференціації 
інформації з освоєння нових методів дослідження.

Креативність мислення. Здатність генерувати нові ідеї та 
пристосовуватися до мінливих умов середовища, ініціативність.

Командна робота. Здатність розвивати свій загальнокультурний та 
професійний рівень. Здатність працювати в міждисциплінарній команді. 
Здатність до публічних, ділових та наукових комунікацій. Здатність до критики 
та самокритики. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей. 
Здатність працювати в міжнародному середовищі.

Комунікаційні навички. Навички усного та письмового спілкування
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рідною мовою, володіння іноземною мовою, культура мовлення, навички 
наукового письма, вміння спілкуватися з непрофесіоналами галузі тощо.

Презентаційні навички. Вміння провести презентацію з метою 
популяризації певних ідей, власних здобутків.

Етичні установки. Здатність дотримуватися загальних етичних норм, 
розуміння культур та традицій інших країн, вміння спілкуватися з урахуванням 
відмінностей та впливу культури інших, уміння працювати в міжнародному 
контексті.

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 
мають набути також певних освітніх компетентностей (ЗК01, ЗК02, ЗК05, 
СК 02, СК03, СК07, СК09, СК10).

Формування у здобувачів вищої освіти усвідомлення, що академічна 
доброчесність -  це не абстрактне поняття, що не має жодного відношення до 
реалій їхнього життя; що оволодіння навичками усного і писемного наукового 
мовлення, отримання вмінь для написання текстів, публічної презентації своїх 
думок є запорукою успішної кар'єри у будь-якій обраній майбутнім 
випускником сфері. Також, формування академічної культури у здобувачів 
вищої освіти частіш за все бачиться як складова формування академічної 
культури у вищій школі, де всі учасники академічного процесу «адміністрація 
-  викладач -  здобувач вищої освіти» є пов'язаними між собою низкою 
взаємних зобов'язань, прав і обов'язків.

Автономія і відповідальність. Здатність до абстрактного мислення. 
Здатність самостійно здобувати та використовувати нові знання, застосовувати 
навички та уміння.

Здатність генерувати нові ідеї.
Міждисциплінарні зв'язки та програма курсу «Академічний дискурс та 

академічна доброчесність у наукових дослідженнях» розроблені таким чином, 
щоб доповнювати й уточнювати зміст дисциплін.

Курс «Академічний дискурс та академічна доброчесність у наукових 
дослідженнях» бачиться як практичний, в якому лекційний матеріал зведений 
до мінімуму і виконує роль теоретичного і методологічного підгрунтя для 
здобувачів вищої освіти на шляху до отримання ними необхідних навичок і 
вмінь. Сформульовані відповідним чином практичні завдання допомагають 
здобувачам вищої освіти здобути практичні навички усного і писемного 
наукового мовлення, досвід збирання і вивчення фактів, роботи з фаховими 
текстами, самостійного пошуку й опрацювання джерел, досвід виконання як 
індивідуальних завдань, так і групових проектів дозволяють їм виявити власні 
аналітичні, критичні та творчі здібності; інтенсифікують комунікацію 
здобувачів вищої освіти між собою, а також з викладачем; навчають здобувачів 
вищої освіти розраховувати й планувати свій час, критично оцінювати власну 
працю, а також працю колег.

Основними організаційними формами вивчення навчальної дисципліни 
є: лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних 
завдань та контрольні заходи.



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
6

Назви тем

Кількість годин
заочна форма

Усього

у тому числі

л прак. с/р

Тема 1. Як писати без академічного плагіату 12 2 2 8
Тема 2. Як вижити без самоплагіату? 
Антиплагіатна програма 15 1 4 10

Тема 3. Плагіат здобувачів вищої освіти: 
хто винен і що робити 11 1 2 8

Тема 4. Як підвищити якість оцінювання 13 1 2 10
Тема 5. Як підтримати чесність 
дистанційного навчання 10 2 2 6

Тема 6. Як поліпшити (не)дистанційне 
викладання 13 1 4 8

Тема 7. Як формулювати результати 
навчання. Як підготувати якісний силабус 16 2 4 10

Разом 90 10 20 60

5. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
Тема 1. Як писати без академічного плагіату
Цитування чи перефразування? Що можна не цитувати? Розкриття 

твердження «плагіат = порушення авторських прав». Види авторських прав.

Тема 2. Як вижити без самоплагіату? Антиплагіатна програма
Тези доповіді ^  наукова стаття ^  рукопис дисертації. Текстові збіги при 

захисті дисертації. Наукова стаття ^  монографія. Нове видання підручника. 
Здобувач вищої освтіти здає ту саму роботу як виконане завдання з іншої 
дисципліни.

Що знаходять антиплагіатні програми? Чого не знаходять антиплагіатні 
програми? Що означають проценти текстових збігів?

Тема 3. Плагіат здобувачів вищої освіти: хто винен і що робити
Що погіршує якість письмових робіт здобувачів вищої освіти? Як 

здобувачів вищої освіти штовхає до плагіату структура освітньої програми? Які 
типи завдань провокують плагіат? Які ще фактори підвищують ймовірність 
плагіату здобувачів вищої освіти? Університетська політика запобігання 
плагіату. Допомога викладачу.
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Тема 4. Підвищення якості оцінювання
Чому оцінювання важливе? На що має спиратися оцінювання? Принципи 

оцінювання. Оцінювання підсумкове і формувальне.

Тема 5. Підтримати чесності дистанційного навчання
Запровадження елементів дистанційного й онлайн-навчання. Підготовка 

до дистанційних занять. Підготовка до дистанційних занять. Які методи 
дистанційного навчання можна застосувати вже сьогодні? Які «дистанційні» 
завдання не слід давати здобувачам вищої освіти? Рекомендації адміністраціям 
університетів.

Тема 6. Поліпшення (не)дистанційного викладання
Поняття дистанційної освіти. Методи навчання із використанням 

інтернет-технологій. Навчальні прийоми для онлайн-освіти. Як поліпшити 
онлайн-курс? Як надавати здобувачам вищої освіти якісний зворотний зв’язок? 
Розробка детальних схем оцінювання

Тема 7. Формулювання результатів навчання. Як підготувати 
якісний силабус

Формулювання результатів навчання з таксономією Блума! Методика 
написання коректних результатів навчання. Конструктивне узгодження і 
зворотний дизайн курсу.

Чому саме «силабус»? Що слід висвітлити у силабусі? На що слід 
звернути увагу при написанні силабусу. Які питання не слід включати до 
силабусу?

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

№ Назва теми Кіл. год.

1 Жанри академічних текстів. Академічне аргументоване 
есе як первинний науковий жанр. 8

2 Особливості підготовки академічного тексту. Анотація 
і резюме тексту. Наукова стаття. 10

3
Вторинні наукові жанри: Рецензія. Відгук. Реферат. 
Тези. Жанри професійної самопрезентації. Резюме. 
Мотиваційний лист.

8

4
Формування навичок написання наукових текстів. 
Алгоритми написання та оформлення різних видів 
наукових текстів.

10

5 Структура та оформлення наукової роботи в 
текстовому редакторі Microsoft Word. 6

6 Візуалізація результатів дослідження та її функції. 8

7 Презентація. Постерна доповідь. Інфографіка. Сервіси 
для створення візуалізації. 10

Разом 60
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7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальна робота здобувачів вищої освіти здійснюється за графіком 
індивідуальної роботи згідно з розкладом у формі консультацій, індивідуальної 
бесіди.

Для стимулювання дослідницького й творчого інтересу здобувачів вищої 
освіти і здобуття ними навичок академічного письма доречно заохочувати їх до 
виконання додаткові видів робіт, а також зараховувати ці роботи при 
підведенні підсумків роботи здобувачів вищої освіти у семестрі. Варто 
зараховувати виступи здобувачів вищої освіти на конференціях і круглих 
столах, написання тез за дослідницькими інтересами.

Індивідуальні види робіт не обмежуються і приймаються пропозиції щодо 
вдосконалення курсу (як лекційної, так і практичної складової); освітньо- 
наукової програми тощо.

8. МЕТОДИ ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ

Дисципліна передбачає навчання через:
МН: н а уко ве  п ізнання, кр и т и чн и й  аналіз, о ц ін ка  і си н т ез но ви х  т а  

к о м п лексн и х  ідей, м о д елю ва н н я , прогн о зува н н я; д іалогові, д іагност ичн і, 
акт ивні, інт еракт ивн і, д ист анційн і, к о м п ’ю т ерні, м ульт и м ед ій н і, 
т елеко м ун іка ц ій н і, т рен інгові, п роєкт ні; н е ім іт а ц ій н і м ет оди .

ФН1. лекції-візуалізації; ФН2. інтерактивні лекції; ФН3. практичні заняття; 
ФН4. мозковий штурм; ФН5. евристичні, бесіди; ФН6. контекстне навчання; 
ФН7. демонстрації; ФН8. навчальні дискусії.

Лекції забезпечують здобувачів вищої освіти матеріалами з основ 
академічної доброчесності, з теорії і практики наукової комунікації, із загальних 
питань організації і викладення думки в академічному тексті, функцій і форм 
академічної комунікації, технології презентації результатів наукової роботи та 
професійної самопрезентації що є основою для самостійного навчання здобувачів 
вищої освіти.

На практичних заняттях (мозковий штурм, евристична бесіда, контекстне 
навчання) формуються навички критичного мислення, здатність логічно, 
аргументовано висловлювати власні погляди з певного питання,. Активізації 
пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їх власного досвіду з 
предметом навчання сприяють завдання для самостійної роботи, виконання яких 
надає здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні знання на 
практиці.

Самостійне навчання реалізується також у підготовці до практичних 
занять, у написанні академічного есе, у роботі в малих групах з підготовки 
мультимедійних презентацій, що будуть проаналізовані, обговорені та оцінені в 
академічних групах.

Під час підготовки до занять здобувачі вищої освіти розвиватимуть навички 
самостійного навчання, швидкого критичного читання, синтезу та аналітичного 
мислення.
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10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, 
індивідуального чи комбінованого контролю перевірки активності і знань 
здобувачів вищої освіти під час проведення аудиторних, практичних занять та 
тестування.

Підсумковий контроль -  залік.

Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти

П о то ч н и й  кон троль, сам о стій н а  ро б о та
Ін д и в ід у ал ьн е

завд ан н я
З ах и ст  ІЗ В сьо го

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 6 Тема 7 30 20 10010 10 10 10 10

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ЕСІ^

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 
практики для заліку

90-100 А відмінно

зараховано
82-89 В

добре74-81 С
64-73 Б

задовільно60-63 Е

35-59 РХ
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання

0-34 Р
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

11. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА ДО КУРСУ:

ДЖЕРЕЛА
Американська асоціація університетських професорів // Прозорість і 

корупція в системі вищої освіти України: зб. матер. конф. (21-22 листоп. 2002 р., 
м. Львів). -  К.: Таксон, 2003. -  (Серія «Вища освіта в сучасному світі»). -  С. 257
258.

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: ДСТУ 
8302:2015 / Нац. стандарт України. -  Вид. офіц. -  Введ. з 01.07.2016. -  К.:
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УкрНДНЦ, 2016. -  16 с. -  (Інформація та документація).
Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено 

на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 
правила оформлення») // Бюлетень ВАК України. -  К., 2011. -  No 9/10. -  С. 2-10.

Етичний кодекс ученого України [проект]. -  К.: Видавничий дім 
«Академперіодика» НАН України, 2009. -  16 с.

Ідея Університету: Антологія / Упоряд. М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. 
Рибчинська. -  Львів: Літопис, 2002. -  304 с.

Кодекс етики університету Конкордія // Прозорість і корупція в системі 
вищої освіти України: зб. матер. конф. (21-22 листоп. 2002 р., м. Львів). -  К.: 
Таксон, 2003. -  (Серія «Вища освіта в сучасному світі»). -  С. 231-256.

Нортвудський університет (американський приватний університет, 
заснований у 1959 р.). Кодекс етики // Прозорість і корупція в системі вищої 
освіти України: зб. матер. конф. (21-22 листоп. 2002 р., м. Львів). -  К.: Таксон, 
2003. -  (Серія «Вища освіта в сучасному світі»). -  С. 259 -  260.

Code of ethics of the Ukrainian Fulbright Association. Етичний кодекс членів 
Фулбрайтівського товариства України / Харківська правозахисна група. -  Харків: 
Права людини, 2008. -  32 с.

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ
ВИДАННЯ

Авторське право для бібліотекарів: підручник / [Пер. з англ. О. Васильєва]. -  
К.: ТОВ «ІММ «ФРАКСІМ», 2015. -  196 с.

Берегова Г.Д. Ділова українська мова. Курс лекцій: навч.-метод. посіб. -  
Херсон: Айлант, 2004. -  240 с.

Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права / С.В. Бондаренко. -  К.: 
Ін-т інтел. власн. і права, 2008. -  288 с.

Бралатан В.П. Професійна етика: навч. посіб. / В.П. Бралатан, Л.В. 
Гуцаленко, Н.Г. Здирко. -  К.: Центр учбової літератури, 2011. -  252 с.

Бутенко Л.В. Мовлення ділових людей на нарадах, засіданнях, зборах: навч. 
посіб. для студ. нефілол. спец. / Л.В. Бутенко. -  2-е вид., доп. і випр. -  Алчевськ: 
ДГМІ, 2003. -  253 с.

Гальченко С.І., Силка О.З. Основи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. 
/ С.І. Гальченко, О.З. Силка. -  Черкаси: АММО, 2015. -  93 с.

Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / 
Т.Б. Гриценко. -  К.: Центр учбової літератури, 2010. -  624 с.

Етика ділового спілкування: навч. посіб. / за ред. Т.Б. Гриценко, С.П. 
Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін. -  К.: Центр учбової літератури, 2007. -  344 с.

Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: навч. посіб. / 
Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. -  К.: ВЦ «Академія», 2007. -  360 с. -  (Серія «Альма- 
матер»).

Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: навч. посіб. з 
алґоритмічними приписами. / Г.С. Онуфрієнко. -  2-ге вид. перероб. та доп. -  К.: 
Центр учбової літератури, 2009. -  392 с.

Основи наукового мовлення: навч.-метод. посіб. / уклад.: О.А. Бобер, С.А. 
Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І.М. Плотницької, Р.І. Ленди. -  К.: НАДУ,
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2012. -  48 с.
Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання: метод. 

посіб. / за ред. Н.В. Стукало. -  Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2013. 
-  44 с.

Право інтелектуальної власності: акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. 
закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О.П. 
Орлюк, О.Д. Святоцького. -  К.: Вид. дім «Ін Юре», 2007. -  696 с.

Семеног О.М. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. 
посіб. / О.М. Семеног, О.Л. Фаст. -  Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. -  
220 с.

Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.М. 
Семеног. -  2-ге вид., стереотип. -  К.: ВЦ «Академія», 2012. -  216 с. -  (Серія 
«Альма-матер»).

Студентська науково-дослідницька робота (Нормативно-методичні 
рекомендації). -  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. -  58 с.

Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: 
навч. посіб. / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. -  К.: «Центр 
учбової літератури», 2014. -  276 с.

Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства: навч. посіб. для 
студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.» / Г.М. 
Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. -  3-тє вид., випр. та допов. -  Рівне, 
2011. -  231 с.

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним 
спрямуванням: підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. -  2-е вид., випр. і доп. -  К.: 
Алерта, 2011. -  696 с.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посіб. / С.В. Шевчук. -  6-е 
вид., випр. і доп. -  К.: Алерта, 2008. -  301 с.

Ястремська О.О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / О.О. Ястремська. -  
Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. -  124 с.

Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма: навч. посіб. для 
студентів, аспірантів і науковців / Т.В. Яхонтова. -  2-ге вид. -  Львів: ПАІС, 2003. -  
220 с.

Bailey S. Academic writing: a handbook for international students / S. Bailey. -  
3rd ed. -  London, New-York: Routledge, 2011. -  314 p.

Zobel J. Writing for Computer Science / J. Zobel. -  3rd ed. -  London: Springer
Verlag London Ltd, 2014. -  285 p.

ЛІТЕРАТУРА
Абрамов Е.Г. Какой должна быть аннотация к научной статье / Е.Г. 

Абрамов // Научная периодика: проблемы и решения. -  М., 2012. -  Т. 2, N0 3. -  С. 
4-6.

Абрамов Е.Г. Подбор ключевых слов для научной статьи / Е.Г. Абрамов // 
Научная периодика: проблемы и решения. -  М., 2011. -  Т. 1, N0 2. -  С. 35- 40.

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.
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Андрущенко В.П. Основні характеристики європейської університетської 
освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України / В.П. Андрущенко // 
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова. Серія 5 «Педагогічні науки: реалії та перспективи». -  К., 2011. -  
Вип. 26. -  С. 3-15.

Бейкер М. Дж. Написание обзора литературы / М. Дж. Бейкер // Тегга 
Есопотісш (Пространство экономики). -  Ростов-на-Дону, 2014. -  N0 3. -  С. 65
86.

Бойко Р.В. Без компіляцій і плагіату! / Р.В. Бойко, М.О. Фролов // Бюлетень 
ВАК України. -  К., 2008. -  N0 12. -  С. 11-13.

Бойченко М. Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські 
чесноти / М. Бойченко // Філософська думка. -  К., 2014. -  N0 5. -  С. 110- 122.

Бойченко Н.М. Етичні аспекти університетських цінностей / Н.М. Бойченко 
// Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. -  К.: Вид.-полігр. центр «Київський 
університет», 2014. -  N0 1 (1). -  С. 37-43.

Бугаев К.В. Проблемы научного рецензирования и пути их решения / К.В. 
Бугаев // Психопедагогика в правоохранительных органах. -  Омск, 2012. -  N0 1. -  
С. 88-92.

Бутенко О.В. Правове виховання студентів вищих технічних навчальних 
закладів як науково-педагогічна проблема / О.В. Бутенко // Актуальні проблеми 
державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. пр. -  Херсон, 2014. -  
Вип. 1. -  С. 59-62.

Войтел С. Підготовка роботи до публікації / С. Войтел // Морфологія. -  
Дніпропетровськ, 2013. -  Т. VII, N0 1. -  С. 101-102.

Впровадження етичних норм діяльності студентського самоврядування / 
[М.Д. Городок, В.Г. Павлюк, В.М. Стах, О.В. Пустовойтов]; упор. А.В. Карташов 
та ін. -  Житомир: Житомирський обласний центр молодіжних ініціатив, 2009. -  
102 с.

Гапон Н. Ставлення студентів до виявів академічної нечесності: крос- 
культурний аналіз / Н. Гапон, А. Худзіцка-Чупала, А. Лупіна-Вегенер // Вісник 
Львівського університету. Серія «Філософські науки». -  Львів, 2013. -  Вип. 16. -  
С. 241-248.

Геритсен Дж. Как написать статью об исследовании для рецензируемого 
журнала / Дж. Геритсен // Педиатрическая фармакология. -  М., 2012. -  Т. 9, N0 2. 
-  С. 46-51.

Геритсен Дж. Как написать тезисы / Дж. Геритсен // Педиатрическая 
фармакология. -  М., 2012. -  Т. 9, N0 2. -  С. 52-55.

Гончаренко С. Етичний кодекс ученого / С. Гончаренко; Ін-т педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний 
ун-т імені В.Г. Короленка // Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. -  Київ- 
Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. -  Вип. 1. -  С. 25-34.
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