


















НАВЧАЛЬНИЙ КУРС
«Академічна культура дослідника: 

європейський та національний досвід»

• Метою навчального курсу є формування
цінностей академічної культури, зокрема норм
академічної доброчесності, мовнокомунікативної
компетентності особистості академічного лідера,
системи знань з питань національних та
європейських практик академічної етики,
академічного наставництва, культури академічної
комунікації; когнітивно-дискурсивних умінь.



Завдання курсу :

• У результаті вивчення курсу аспіранти повинні знати:

• • системно-предметні, аксіологічні, андрагогічні, акмеологічні,
праксеологічні, текстові жанри, когнітивно-візуальні, наративно-
цифрові підходи до формування академічної культури дослідника в
умовах цифрового творчого середовища;

• • специфіку аксіологічного, мотиваційно-етичного, наративно-
цифрового, мовнокомунікативного, праксеологічного, поведінково-
інтерактивного компонентів академічної культури;

• сутнісні зміни у компонентах академічної культури дослідника у
світі, в Європейському регіоні загалом та в різних країнах Європи
зокрема, що пов’язано із процесами глобалізації, інтернаціоналізації,
фундаменталізації, інформатизації, крос-культурності, університизації,
інновацій, які проявляються в контексті лінгвокультурологічного,
когнітивного, креативно-технологічного аспектів формування
академічної етики, академічного наставництва, культури академічної
комунікації .



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
• ТЕМА 1 Академічна культура дослідника: предмет, завдання, цінності
(2 год.)

• ТЕМА 2. Історичні витоки формування академічної культури дослідника:
глобальний, європейський та національний контексти (2 год.)

• ТЕМА 3. Сутність і структура академічної культури (2 год.)

• ТЕМА 4. Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський,
національний та інституційний виміри (4 год.).

• ТЕМА 5. Наративно-цифровий компонент академічної культури (2 год.)

• ТЕМА 6. Праксеологічний та поведінково-інтерактивний компоненти
академічної культури (2 год.)

• ТЕМА 7. Лінгвокультурологічний аспект академічної культури (4 год.)

• ТЕМА 8. Концептуальні основи формування академічної культури (2 год.)

• ТЕМА 9. Інноваційні підходи до управління науковими проектами (2 год.).

• ТЕМА 10. Лінгвоперсонологія. Культура наукового наставництва (4 год.)

• ТЕМА 11. Забезпечення якості академічної культури: європейський,
національний та інституційний виміри. (2 год.).

•



Тематика лекційних занять

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

Тема 2. Історичні витоки формування академічної
культури дослідника: глобальний, європейський та
національний контексти

Тема 3. Академічна культура й етика у вищій освіті:
європейський, національний та інституційний виміри

Тема 4. Концептуальні основи формування академічної
культури

Тема 5. Праксеологічний та поведінково-інтерактивний
компоненти академічної культури

Тема 6. Лінгвоперсонологія. Культура наукового
наставництва

Тема 7. Забезпечення якості академічної культури:
європейський, національний та інституційний виміри.



Тематика семінарських занять

1. Сутність і структура академічної культури

2. Академічна культура й етика у вищій освіті: 
європейський, національний та інституційний виміри

3. Наративно-цифровий компонент академічної культури .

4. Лінгвокультурологічний аспект академічної культури

5. Інноваційні підходи до управління науковими
проектами 

6. Лінгвоперсонологія. Культура наукового наставництва 

7. Забезпечення якості академічної культури: 
європейський, національний та інституційний виміри








