
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Сучасні освітні студії та академічна мобільність» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  

Сучасні освітні студії та академічна 

мобільність 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології, 

соціокультурних технологій. 

Розробник(и) 

Купенко Олена Володимирівна, доцент 

кафедри психології, політології та 

соціокультурних технологій. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 

6 рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 

8 рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-

го – 7-го  семестрів для першого рівня 

вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-

го - 3-го семестрів для другого рівня 

вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів 

ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години становить 

контактна робота з викладачем (16 годин – 

лекції, 16 годин – практична робота). 118 

годин становить самостійна робота студента 

Технологія навчання 
Навчальна дисципліна реалізується в очній 

формі навчання 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна 

для всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 



Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладення навчальної дисципліни «Сучасні освітні студії та академічна 

мобільність» полягає в оволодінні студентами знань про міжнародну співпрацю для 

розвитку науки та совіти (на прикладі співпраці країн ЄС і програм ініційованих ЄС), про 

пакети інструментів для навчання та досліджень в міжнародному науково-навчальному 

просторі, відпрацюванні вмінь підготовки конкурсної документації для навчання за 

кородон.   

Тема 1. Болонський процес: історія, цілі, механізми реалізації. 

Мета та завдання Болонського процесу. Країни-учасниці Болонського процес. 

Документи Болонського процесу. Велика хартія університетів (Manga Charte 

Universitetum) (Болонья, 1988). Болонська декларація (конвенція) – спільна заява 

європейських міністрів освіти. Основні принципи Болонського процесу. Основні 

положення Болонського процесу. Європейська кредитно-модульна система 

організації навчання. «Вікна мобільності». 

Тема 2. Основні програми ЄС для підтримки розвитку освіти та науки в 

Україні. 

eTwinning Plus. Розвиток компетентностей учнів та вчителів, обмін знаннями, 

практиками, досвідом серед учнів і вчителів, створення міжнародних онлайн-

проектів. Мобільність для студентів, викладачів і працівників закладів вищої освіти. 

Обміни з університетами ЄС для студентів, викладачів і працівників. Спільні 

магістерські програми Erasmus Mundus. Розробка та впровадження проектів 

міжнародної співпраці на основі багатосторонніх партнерств закладів вищої освіти 

(ЗВО), включаючи неакадемічних партнерів. «Жан Моне». Упровадження проектів з 

викладання, досліджень, обміну знаннями та підтримки асоціацій з метою активізації 

євроінтеграційного дискурсу та поширення ідеї Об'єднаної Європи. 

Тема 3. Програма Еразмус+. Ключовий напрям – KA1: індивідуальна навчальна 

мобільність. 

Хартія Еразмус для вищої освіти. Проєкти мобільності для студентів і працівників 

сфери вищої освіти. Інструменти мобільності. Умови участі студентів: відбір, угода 

зі студентом, гранти для студентів. Визначення результатів навчання та звітування. 

Тема 4. Процеси гармонізації освітніх структур в Європі. 

Профіль освітньої програми в контексті Болонського процесу. Програмні 

компетентності та програмні результати навчання. Європейські, національні та 

галузеві опорні рамки. Перелік загальних компетентностей. 

Тема 5. Конкурсна документація для навчання за кордоном. 

Види конкурсних документів. CV, мотиваційний лист та рекомендації. Правила 

складання. Аналіз зразків та типових помилок. 

Тема 6. Стратегічні партнерства у сфері освіти дорослих в рамках основних 

програм ЄС. 

Стратегічні партнерства у сфері освіти дорослих. Створення партнерств з 



розширення можливостей для якісного навчання дорослих з метою розвитку 

ключових компетентностей шляхом упровадження неформального та інформального 

навчання. Трансформаційні технології навчання. 

Тема 7. Дуальна освіта як європейська практика партнерства закладів освіти та 

підприємств і організація, замовників кадрів. 

Дуальна форма освіти: визначення поняття, технології реалізації. Партнерство 

студента, роботодавця та закладу освіти для забезпечення якості освіти. Новий 

рівень вимог до автономності в навчанні студента. 

Тема 8. Академічна доброчесність як ознака сучасної вищої освіти. 

Академічна доброчесність в науці та освіті. Плагіат: морально-етична складова 

проблеми. Плагіат: проблеми виявлення та попередження. Авторські права учасників 

навчального та освітнього процесів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел. 

РН2 Здатність навчатися та самонавчатися. 

РН3 Здатність працювати автономно. 

РН4 Здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми. 

РН5  Здатність працювати в міжнародному контексті. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття 

(ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1 Болонський процес: історія, цілі, механізми реалізації. 

Мета та завдання Болонського процесу. Країни-учасниці Болонського процес. 

Документи Болонського процесу. Велика хартія університетів (Manga Charte 

Universitetum) (Болонья, 1988). Болонська декларація (конвенція) – спільна заява 

європейських міністрів освіти. Основні принципи Болонського процесу. Основні 

положення Болонського процесу. Європейська кредитно-модульна система 

організації навчання. «Вікна мобільності». 

ПЗ 1 Болонський процес: історія, цілі, механізми реалізації. 

Мета та завдання Болонського процесу. Країни-учасниці Болонського процес. 

Документи Болонського процесу. Велика хартія університетів (Manga Charte 

Universitetum) (Болонья, 1988). Болонська декларація (конвенція) – спільна заява 

європейських міністрів освіти. Основні принципи Болонського процесу. Основні 

положення Болонського процесу. Європейська кредитно-модульна система 

організації навчання. «Вікна мобільності». 



 

Тема 2.  

Л 2 Основні програми ЄС для підтримки розвитку освіти та науки в Україні. 

eTwinning Plus. Розвиток компетентностей учнів та вчителів, обмін знаннями, 

практиками, досвідом серед учнів і вчителів, створення міжнародних онлайн-

проектів. Мобільність для студентів, викладачів і працівників закладів вищої освіти. 

Обміни з університетами ЄС для студентів, викладачів і працівників. Спільні 

магістерські програми Erasmus Mundus. Розробка та впровадження проектів 

міжнародної співпраці на основі багатосторонніх партнерств закладів вищої освіти 

(ЗВО), включаючи неакадемічних партнерів. «Жан Моне». Упровадження проектів з 

викладання, досліджень, обміну знаннями та підтримки асоціацій з метою активізації 

євроінтеграційного дискурсу та поширення ідеї Об'єднаної Європи. 

ПЗ 2 Основні програми ЄС для підтримки розвитку освіти та науки в Україні. 

eTwinning Plus. Розвиток компетентностей учнів та вчителів, обмін знаннями, 

практиками, досвідом серед учнів і вчителів, створення міжнародних онлайн-

проектів. Мобільність для студентів, викладачів і працівників закладів вищої освіти. 

Обміни з університетами ЄС для студентів, викладачів і працівників. Спільні 

магістерські програми Erasmus Mundus. Розробка та впровадження проектів 

міжнародної співпраці на основі багатосторонніх партнерств закладів вищої освіти 

(ЗВО), включаючи неакадемічних партнерів. «Жан Моне». Упровадження проектів з 

викладання, досліджень, обміну знаннями та підтримки асоціацій з метою активізації 

євроінтеграційного дискурсу та поширення ідеї Об'єднаної Європи. 

 

Тема 3.  

Л 3 Програма Еразмус+. Ключовий напрям – KA1: індивідуальна навчальна 

мобільність. 

Хартія Еразмус для вищої освіти. Проєкти мобільності для студентів і працівників 

сфери вищої освіти. Інструменти мобільності. Умови участі студентів: відбір, угода 

зі студентом, гранти для студентів. Визначення результатів навчання та звітування. 

ПЗ 3 Програма Еразмус+. Ключовий напрям – KA1: індивідуальна навчальна 

мобільність. 

Хартія Еразмус для вищої освіти. Проєкти мобільності для студентів і працівників 

сфери вищої освіти. Інструменти мобільності. Умови участі студентів: відбір, угода 

зі студентом, гранти для студентів. Визначення результатів навчання та звітування. 

 

Тема 4.  

Л 4 Процеси гармонізації освітніх структур в Європі. 

Профіль освітньої програми в контексті Болонського процесу. Програмні 

компетентності та програмні результати навчання. Європейські, національні та 

галузеві опорні рамки. Перелік загальних компетентностей. 

ПЗ 4 Процеси гармонізації освітніх структур в Європі. 

Профіль освітньої програми в контексті Болонського процесу. Програмні 

компетентності та програмні результати навчання. Європейські, національні та 

галузеві опорні рамки. Перелік загальних компетентностей. 

 

Тема 5.  

Л 5 Конкурсна документація для навчання за кордоном. 

Види конкурсних документів. CV, мотиваційний лист та рекомендації. Правила 



складання. Аналіз зразків та типових помилок. 

ПЗ 5 Конкурсна документація для навчання за кордоном. 

Види конкурсних документів. CV, мотиваційний лист та рекомендації. Правила 

складання. Аналіз зразків та типових помилок. 

 

Тема 6.  

Л 6 Стратегічні партнерства у сфері освіти дорослих в рамках основних програм 

ЄС. 

Стратегічні партнерства у сфері освіти дорослих. Створення партнерств з 

розширення можливостей для якісного навчання дорослих з метою розвитку 

ключових компетентностей шляхом упровадження неформального та інформального 

навчання. Трансформаційні технології навчання. 

ПЗ 6 Стратегічні партнерства у сфері освіти дорослих в рамках основних 

програм ЄС. 

Стратегічні партнерства у сфері освіти дорослих. Створення партнерств з 

розширення можливостей для якісного навчання дорослих з метою розвитку 

ключових компетентностей шляхом упровадження неформального та інформального 

навчання. Трансформаційні технології навчання. 

 

Тема 7.  

Л 7 Дуальна освіта як європейська практика партнерства закладів освіти та 

підприємств і організація, замовників кадрів. 

Дуальна форма освіти: визначення поняття, технології реалізації. Партнерство 

студента, роботодавця та закладу освіти для забезпечення якості освіти. Новий 

рівень вимог до автономності в навчанні студента. 

ПЗ 7 Дуальна освіта як європейська практика партнерства закладів освіти та 

підприємств і організація, замовників кадрів. 

Дуальна форма освіти: визначення поняття, технології реалізації. Партнерство 

студента, роботодавця та закладу освіти для забезпечення якості освіти. Новий 

рівень вимог до автономності в навчанні студента. 

 

Тема 8.  

Л 8 Академічна доброчесність як ознака сучасної вищої освіти. 

Академічна доброчесність в науці та освіті. Плагіат: морально-етична складова 

проблеми. Плагіат: проблеми виявлення та попередження. Авторські права учасників 

навчального та освітнього процесів. 

ПЗ 8 Академічна доброчесність як ознака сучасної вищої освіти. 

Академічна доброчесність в науці та освіті. Плагіат: морально-етична складова 

проблеми. Плагіат: проблеми виявлення та попередження. Авторські права учасників 

навчального та  освітнього процесів. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до практичних занять з використанням опорного мультимедіа-

конспекту. 

НД 2. Презентація самопідготовки до практичних занять. 

НД 3. Опрацювання пакету конкурсної документації для навчання за кордоном. 

8.   Методи викладання, навчання 



Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. інтерактивні лекції; 

МН2. практичні демонстрації;  

МН3. практико-орієнтоване навчання. 

 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота надають студентам матеріали з різних 

точок зору та стимулюють до знаходження, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (РН 2), до навчання та самонавчання (РН 1). Передбачені в курсі 

індивідуальні завдання по заповненню пакетів конкурсної документації для навчання 

за кордоном розвивають у студентів здатність працювати автономно (РН 3), а також 

здатність виявляти і вирішувати проблеми (РН 4). Контекст дисципліни передбачає 

аналіз іноземних освітніх практик, а також співпрацю в галузі освіти на рівні держав, 

освітніх закладів, окремих людей, тим самим у студентів формується здатність 

працювати в міжнародному контексті (РН 5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях,  опрацювання 

пакету конкурсних документів для навчання за кордоном,  усні індивідуальні повідомлення 

та демонстрація самопідготовки 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі оцінки систематичності та 

активності роботи студента на лекційних та практичних заняттях (М1), виконання 

творчих завдань (пакет конкурсної документації) (М2), підготовка презентацій по 



темах (М3), виконання підсумкового контролю (М4). Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. систематичність і планомірність роботи на заняттях – 32 б.; 

2. виконання творчих завдань (пакет конкурсної документації) – 40 б.; 

3. підготовка презентацій по темах – 16 б.; 

4. виконання  підсумкового контролю – 12 б. 

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання мультимедіа 

(ЗН 1). 

1. 10.2 Інформаційне 

та навчально- 

методичне 

забезпечення (ЗН 

2) 

2. Методичні рекомендації для розроблення профілів 

ступеневих програм, включаючи програмні 

компетентності та програмні результати навчання/ пер. 

з англ. Національного експерта з реформування вищої 

освіти Програми Еразмус+, д-ра техн. наук, проф. Ю.М. 

Рашкевича. – Київ: ТОВ «Поліграф плюс», 2016. – 80 с. 

/ https://erasmusplus.org.ua/korysna-

informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-

natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-

zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-

protsesu.html?download=250:metodychni-

rekomendatsii-dlia-rozroblennia-profiliv-stupenevykh-

prohram-vkliuchaiuchy-prohramni-kompetentnosti-ta-

prohramni-rezultaty-navchannia-tuning 

 

3. Постанова Кабінету Міністрів України №579 «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права 

на академічну мобільність» / 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/osvita-za-

kordonom/akademichna-mobilnist  

 

4. Керівництво до програми Еразмус+  Programme Guide 

2020 / 

http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/docu

mentation/ErasmusProgrammeGuide_2020-

UA%20final.pdf  

 

5. ЄС підтримує розвиток освіти та науки в Україні / 

http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/%D0

%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80

%D0%B0__%D0%84%D0%A1_%D0%9F%D0%86%

D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%

A3%D0%84_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%

D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%9E%D0

%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98_%D0%86

_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98_%

https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=250:metodychni-rekomendatsii-dlia-rozroblennia-profiliv-stupenevykh-prohram-vkliuchaiuchy-prohramni-kompetentnosti-ta-prohramni-rezultaty-navchannia-tuning
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=250:metodychni-rekomendatsii-dlia-rozroblennia-profiliv-stupenevykh-prohram-vkliuchaiuchy-prohramni-kompetentnosti-ta-prohramni-rezultaty-navchannia-tuning
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=250:metodychni-rekomendatsii-dlia-rozroblennia-profiliv-stupenevykh-prohram-vkliuchaiuchy-prohramni-kompetentnosti-ta-prohramni-rezultaty-navchannia-tuning
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=250:metodychni-rekomendatsii-dlia-rozroblennia-profiliv-stupenevykh-prohram-vkliuchaiuchy-prohramni-kompetentnosti-ta-prohramni-rezultaty-navchannia-tuning
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=250:metodychni-rekomendatsii-dlia-rozroblennia-profiliv-stupenevykh-prohram-vkliuchaiuchy-prohramni-kompetentnosti-ta-prohramni-rezultaty-navchannia-tuning
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=250:metodychni-rekomendatsii-dlia-rozroblennia-profiliv-stupenevykh-prohram-vkliuchaiuchy-prohramni-kompetentnosti-ta-prohramni-rezultaty-navchannia-tuning
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=250:metodychni-rekomendatsii-dlia-rozroblennia-profiliv-stupenevykh-prohram-vkliuchaiuchy-prohramni-kompetentnosti-ta-prohramni-rezultaty-navchannia-tuning
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=250:metodychni-rekomendatsii-dlia-rozroblennia-profiliv-stupenevykh-prohram-vkliuchaiuchy-prohramni-kompetentnosti-ta-prohramni-rezultaty-navchannia-tuning
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/osvita-za-kordonom/akademichna-mobilnist
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/osvita-za-kordonom/akademichna-mobilnist
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2020-UA%20final.pdf
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2020-UA%20final.pdf
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2020-UA%20final.pdf
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0__%D0%84%D0%A1_%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%84_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98_%D0%86_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86.pdf
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0__%D0%84%D0%A1_%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%84_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98_%D0%86_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86.pdf
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0__%D0%84%D0%A1_%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%84_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98_%D0%86_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86.pdf
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0__%D0%84%D0%A1_%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%84_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98_%D0%86_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86.pdf
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0__%D0%84%D0%A1_%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%84_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98_%D0%86_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86.pdf
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0__%D0%84%D0%A1_%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%84_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98_%D0%86_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86.pdf
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0__%D0%84%D0%A1_%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%84_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98_%D0%86_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86.pdf
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0__%D0%84%D0%A1_%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%84_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98_%D0%86_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86.pdf


D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0

%87%D0%9D%D0%86.pdf  

 

6. Навчайся в Європі! Освітні програми, гранти та 

стипендії Європейського Союзу та держав-членів ЄС / 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/docu

ments/virtual_library/education-in-eu_uk.pdf  

 

7. Основні документи для навчання за кордоном / 

https://dfc.ukma.edu.ua/going-from-naukma/main-

documents?page=224  

 

8. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та 

пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. 

моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. 

О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с. / 

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/Monogr

afiya_young_scientist.pdf  

 

9. Шкіцька І.Ю. Основи академічної доброчесності : 

Практикум : Навчально-методичний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль  

ТНЕУ, 2018. – 64 с. / 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31709/1/%D

0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%B

D%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D0%90%D0%9

4%20-

%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%86%D1%8C%D0

%BA%D0%B0.pdf  

 

 

 

 

http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0__%D0%84%D0%A1_%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%84_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98_%D0%86_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86.pdf
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0__%D0%84%D0%A1_%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%84_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98_%D0%86_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/education-in-eu_uk.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/education-in-eu_uk.pdf
https://dfc.ukma.edu.ua/going-from-naukma/main-documents?page=224
https://dfc.ukma.edu.ua/going-from-naukma/main-documents?page=224
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/Monografiya_young_scientist.pdf
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/Monografiya_young_scientist.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31709/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D0%90%D0%94%20-%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31709/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D0%90%D0%94%20-%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31709/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D0%90%D0%94%20-%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31709/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D0%90%D0%94%20-%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31709/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D0%90%D0%94%20-%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31709/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D0%90%D0%94%20-%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf

