
Силабус навчальної дисципліни 

«Теорія тексту: напрями розвитку, наукові школи і персоналії» 
Напрям 
підготовки 

Доктор філософії 
 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 

 

Спеціальність 035 Філологія 

 

Освітньо-наукова 
програма 

Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, 
перекладознавство 

 

Статус 
дисципліни 

Дисципліна вільного вибору аспіранта 

Мова навчання Українська  
 

Семестр ІІ  

 

Кількість 
кредитів ЄКТС 

3 

Форма 
підсумкового 
контролю 

Залік  
 

Викладач Воробйова Ольга Петрівна, доктор філологічних наук, професор, професор 
кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора 
О.М. Мороховського КНЛУ 

Анотація 
навчальної 
дисципліни 

Дисципліна «Теорія тексту: напрями розвитку, наукові школи і персоналії» 
належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта зі спеціальності 035 
Філологія. У теоретичному плані вона забезпечує професійний розвиток 
аспірантів у галузі теорії тексту – від ранньої лінгвістики тексту до його 
сучасних когнітивно-дискурсивних та семіотико-наративних студій – і 
спрямована на формування наукової та прикладної обізнаності аспірантів-

філологів у спектрі ключової проблематики цієї теорії та практики 
філологічного аналізу тексту. У межах курсу аспіранти отримують знання 
стосовно історіографії теорії тексту, еволюції «образу тексту» у філологічних 
студіях, її основних концепцій, ключових персоналій та шкіл вітчизняної і 
зарубіжної теорії тексту, включаючи її категоріальні, когнітивні, дискурсивні та 
семіотико-наративні відгалуження. Особливу увагу в межах курсу приділено 
базовим  (адресантність та адресованість, у тому числі в аспекті перекладу) і 
супровідним (напруженість, емотивність тощо) категоріям тексту  з огляду на 
його антропоцентри. У фокусі уваги курсу перебувають також ключові 
філологічні моделі тексту, включаючи авторську (макрознак :: комунікат :: 
текстура) та механізму читацького емоційного резонансу.  Курс завершується 
розглядом художніх текстів малої прозової форми в термінах метаметоду 
семіотико-наративного аналізу. У практичному плані дисципліна передбачає 
опанування вмінням проведення поглибленого філологічного аналізу 
різножанрових текстів у контексті різних дослідницьких парадигм. 
 

Загальний обсяг 
(відповідно до 
робочого 
навчального 
плану) 

3 кредити ЄКТС; ____90_____ год., у тому числі: 
 Денна/вечірня  

форма навчання 

Заочна форма 
навчання 

лекції 20 год. 6 год. 
семінарські заняття 10 год. 4 год. 
практичні заняття     – – 

консультації – – 

самостійна робота    60 год. 80 год. 
 



Передумови до 
вивчення або 
вибору навчальної 
дисципліни 

Для успішного засвоєння дисципліни аспіранти повинні володіти знаннями в 
галузі загального мовознавства, стилістики та інтерпретації тексту, теорії 
перекладу, сучасних методів лінгвістичних досліджень. Знання та навички, 
отримані внаслідок  вивчення цих курсів, формують необхідну базу для 
опанування курсу «Теорія тексту: напрями розвитку, наукові школи і 
персоналії» і мають високу ступінь кореляції з його змістом. Аспіранти повинні 
знати: принципи та етапи еволюції наукових парадигм у контексті 
лінгвістичних студій; основні поняття і базові положення лінгвостилістики, 
інтерпретації тексту, дискурсології, загального мовознавства та когнітивної 
лінгвістики; критерії ідентифікації функціонально значущих елементів 
різножанрових текстів; основи лінгвістичної теорії перекладу.  Аспіранти 
повинні вміти: застосовувати методики лінгвістичного аналізу різножанрових 
текстів у термінах основних параметрів текстотворення; працювати з науковою 
та довідковою літературою, у тому числі англійською мовою; володіти 
культурою усного виступу, у тому числі у формі презентацій, брати участь у 
науковій дискусії; доводити наукові гіпотези, здійснювати критичний огляд 
наукової літератури, презентувати результати наукового дослідження у формі 
індивідуальної і групової проєктної роботи. 

Мета вивчення 
дисципліни 

Сприяти формуванню у аспірантів системи наукових знань про вербальну, 
семіотико-наративну і концептуальну природу текстуальності, про базові 
категорії і моделі тексту, принципи  і механізми різнорівневого текстотворення, 
що дозволить поглибити їхні філологічні знання, покращити комунікативну 
компетентність у сфері академічної комунікації і культури професійного 
спілкування під час виконання науково-дослідних робіт; сприяти усвідомленню 
аспірантами етапів еволюції теорії тексту, витоків  та напрямів її розбудови, а 
також векторів її подальшого розвитку, що сприятиме формуванню сучасного 
світогляду  філологів  − дослідників та викладачів вищої школи; сприяти 
поглибленню вмінь і навичок філологічного (лінгвістичного, 
лінгвокогнітивного та семіотико-наративного) аналізу різножанрових текстів в 
аспекті їхньої інтенційної, референційної та рецептивної семантики, у тому 
числі в емотивному та перекладацькому ракурсах, що є необхідним для 
здійснення науково-дослідної та викладацької діяльності філолога. 

Компетентності, яких аспірант набуває в результаті вивчення дисципліни 
1. Усвідомлення ролі системності наукових знань для розв’язання комплексних проблем у галузі теорії 
тексту, що передбачає володіння знаннями із загальнофілологічних дисциплін, новітніх наукових парадигм і 
методології філологічних досліджень. 
2.  Здатність формулювати наукову проблему в галузі теорії тексту, робочі гіпотези стосовно власної 
досліджуваної проблематики крізь призму теорії тексту, що передбачає глибоке переосмислення наявних і 
створення нових цілісних знань міждисциплінарного ґатунку. 
3.  Здатність  визначати методологічні засади комплексного філологічного дослідження тексту та дискурсу, 
удосконалювати методи та методики  аналізу й інтерпретації різножанрових текстів. 
4.  Здатність самостійно збирати, опрацьовувати, узагальнювати й всебічно аналізувати  результати 
філологічних  досліджень у галузі теорії тексту, інформацію про наукові процеси в цій галузі, що 
відбуваються в  Україні та в світі. 
5.  Здатність до генерування нових, креативних  ідей, пов’язаних з розробкою досліджень у галузі теорії 
тексту. 

6.  Здатність до проведення аналітичної та експериментальної наукової діяльності в галузі текстових студій  
та суміжних дисциплін, до організації, планування й прогнозування результатів наукових досліджень 
філологічного ґатунку. 
7.  Здатність до ефективного практичного використання комп’ютерних та мультимедійних технологій у 
підготовці презентацій та проєктних робіт з проблематики теорії тексту. 
8. Здатність працювати з наукометричними базами даних з метою пошуку інформації з проблематики теорії 
тексту для виконання власного наукового дослідження та в підготовці одноосібних та колективних наукових 
публікацій. 
9.  Здатність до  наукової комунікації, міжнародного співробітництва, відстоювання власних наукових 
поглядів державною й іноземними мовами 

10. Здатність до публічного представлення і захисту наукових результатів, виступів на наукових форумах, 
конференціях і семінарах, дотичних до проблематики теорії тексту. 

 



 

Результати навчання з дисципліни 

 

1. Характеризувати етапи становлення лінгвістики тексту і теорії тексту в цілому у термінах і підходах 
західноєвропейських і східноєвропейських шкіл та з огляду на окремі персоналії. 
2.  Критично аналізувати актуальний стан текстлінгвістичних студій з орієнтацією на чинні настанови 
сучасної лінгвістики. 
3.  Пояснювати основні поняття текстлінгвістики і теорії тексту, базові моделі тексту, володіти інвентарем 
конститутивних (семантико-концептуальних, прагмасемантичних та семантико-синтаксичних) і супровідних 
(напруженість, емотивність тощо) текстових категорій. 
4. Розрізняти базові антропоцентри художнього тексту, включаючи категорію адресованості, та 
ідентифікувати її модифікації у перекладі. 
5.  Критично осмислювати засади і принципи наративно-семіотичних студій художнього тексту. 
6. Оперувати концептуально- методологічним апаратом текстлінгвістики та інших лінгвотекстових студій, 
розробленим різними школами, напрямами і персоналіями. 
7.  Поєднувати різні методики лінгвістичного аналізу різножанрових текстів у власних дослідженнях та 
поетапно здійснювати такий аналіз. 
8.  Розробляти власну концепцію досліджуваного матеріалу з огляду на здобутки теорії тексту в термінах 
міждисциплінарних зв’язків. 
9.  Визначати способи прикладного застосування результатів власного дослідження у практичному аналізі 
різножанрових текстів.  
10.  Уміти робити усні презентації за матеріалами курсу згідно з індивідуальними чи груповими завданнями. 
11.  Уміти виготовлювати необхідні роздаткові та комп’ютерні матеріали і забезпечувати зворотній зв’язок з 
аудиторією під час усних презентацій. 
12.  Виявляти навички самостійної підготовки індивідуальних презентацій з використанням творчого підходу. 
13.  Самостійно виконувати завдання з аналізу різножанрових текстів із дотриманням принципів академічної 
доброчесності. 
 

 

Тематичний план 
занять 

Змістовий модуль 1. «Образ тексту» і його еволюція: контури, зміст, модифікації. 
Основні парадигми дослідження тексту. Текстовість/ текстуальність у 

контексті західноєвропейських та східноєвропейських текстолінгвістичних 
студій. Базові поняття і персоналії  

1.1 Етапи еволюції  «образу тексту» в філологічних дослідженнях:  текст як 
вмістище, генератор смислів, конденсатор культурної пам’яті, опредметнене 
знання. 

1.2

. 
Основні парадигми дослідження тексту: системно-структурна, комунікативно-

діяльнісна, когнітивно-інтепретативна. Граматика тексту, лінгвістика тексту 
/текстуальності, когнітивно-орієнтована теорія тексту. Лінгвістика тексту в 
західноєвропейській традиції (В. Дресслер, Р. де Богранд, Т.А. ван Дейк, 
Я. Петефі).   Лінгвістика тексту у східноєвропейській  традиції (І.Р. Гальперін, 
З.Я. Тураєва, О.І. Москальська, Є.А. Реферовська, О.П. Воробйова,  
О.О. Селіванова та ін.). 
1.3 Текстуальність і її основні параметри (стандарти). Текст vs. дискурс. 
Категоріальна лінгвістика тексту: загальний огляд. 
1.4  Базові поняття теорії тексту (текстовість/ текстуальність, стандарти 
текстуальності, текстові категорії, текстотворення, текстооформлення, сигнали 
реалізації текстових категорій, моделі тексту, «розщеплення» референції, 
адресант й адресат у художньому тексті/ дискурсі, текст-макрознак, текст-

комунікат, текстура, стратегії текстопобудови/ текстотворення, антропоцентри, 
інтенційна, референційна та рецептивна семантика. 
 

Змістовий модуль 2.  Текстові категорії у традиційному і когнітивному 
висвітленні. Ключові моделі тексту. Текст як макрознак, комунікат та текстура: 

основні одиниці та принципи розгортання 

2.1. Текстові категорії у традиційному і когнітивному висвітленні. Типологія 
текстових категорій. Стереотипні, прототипні та політипні моделі тексту. 

2.2 Текст як макрознак, комунікат та текстура: основні одиниці та принципи 
розгортання. Принцип категоріально-текстової домінанти в макросеміотичній 
площині тексту. Принцип лабіринту та його розплутування в комунікативно-

оповідній площині тексту. Принцип павутиння у вербальній площині тексту. 
 



Змістовий модуль 3. Антропоцентри художнього тексту крізь призму текстових 
категорій. Інтенційні та рецептивні вияви текстових категорій у традиційному 

та когнітивно-дискурсивному  висвітленні. Образ автора (адресантність) та 
образ читача (адресованість). Адресованість у семантико-структурному, 

змістово-оповідному та власне вербальному ракурсах. 
Адресованість перекладеного тексту 

3.1  Поняття текстового антропоцентру. Текстові категорії в референційному, 
інтенційному та рецептивному планах. Адресантність vs,  адресованість як 
текстові категорії. 
3.2  Адресованість у семантико-структурному, змістово-оповідному та 
власне вербальному ракурсах. Текст як макрознак: орієнтаційні, регулятивні та 
моделювальні вияви  адресованості. Текст-комунікат: тактико-стратегічні 
вияви адресованості. Образ читача як оповідний модус художнього тексту: 
ідеальний читач vs. фіктивний читач. Сигнали адресованості художнього 
тексту: механізми (глобальні, локальні і локалізовані невизначеність, заданість 
та їх взаємодія) і типологія. 
3.3 Адресованість перекладеного тексту: чинники впливу та модифікації. 
Функційні зміщення та зсуви сигналів адресованості.   
 

Змістовий модуль 4.  Супровідні категорії художнього тексту. 
Емотивність у контексті теорії емоційного резонансу. Напруженість як 

текстова категорія та універсальний принцип 

4.1  Проблематика супровідних категорій художнього тексту: типологія та 
взаємозв’язок з основними (референційними, інтенційними, рецептивними  та   
структурними) текстовими категоріями. 
4.2  Емотивність як категорія художнього тексту. Когнітивне підґрунтя 
емотивності. Емотивність у контексті теорії емоційного резонансу. Механізми 
створення емоційного резонансу в художньому тексті (іконічність і 
куматоїдність). 
4.3  Напруженість як універсальний принцип тексто-, смисло- та 
образотворення. Саспенс (сюжетне напруження) у його жанрових виявах. 
 

Змістовий модуль 5. Художній текст в аспекті семіотико-наративного 
аналізу. Метаметод семіотико-наративного аналізу: граматика  

Цв. Тодорова, риторика Ж. Женетта, семіотика Р. Барта 

5.1  Суть метаметоду семіотико-наративного аналізу художнього тексту за 
Р. Шоулзом: граматика  Цв. Тодорова, риторика Ж. Женетта, семіотика 
Р. Барта. 
5.2  Оповідна граматика  Цв. Тодорова: рекурентне синтаксичне і семантичне 
кодування, тематизація, символьна нотація, фікціональні пропозиції, атрибуції 
і акції. 
5.3  Оповідна вербоцентрична риторика Ж. Женетта:  художні час 
(тривалість та частота),  спосіб (дистанція і перспектива) та стан (наративна 
відстань). Паралепсис і параліпсис. 
5.4  Оповідна семіотика Р. Барта: лексії і наративні коди. Проєретичний код 
(код дій). Герменевтичний код (код загадок), культурні коди, конотативні коди, 
символічні коди. 

 

Система оцінювання результатів навчання 

Програмні результати навчання Методи  навчання Форми оцінювання 

ПРН 2. Критично аналізувати та оцінювати 
основні класичні та новітні філологічні 
концепції, фундаментальні праці конкретної 
філологічної спеціалізації, глибоко розуміти 
теоретичні й практичні проблеми в галузі 
дослідження і пропонувати шляхи їх вирішення. 

Загальнонаукові методи 
теоретичного пізнання: 

аналіз, синтез, абстрагування, 
узагальнення. 
 

Технологія 

особистісно орієнтованого навчання  
 

Методи 

інтерактивного (комунікативного) і 
проблемного навчання 

Методи навчання: 
• iнтерактивні лекційно-семінарські з 
використанням презентацій   у 

Тематичний контроль: 
Індивідуальне і групове 
опитування. 
 

 

Експрес-контроль. 
 

 

 

Оцінювання роботи 
аспірантів в групах.  
 

ПРН 3. Порівнювати і класифікувати різні 
наукові погляди у галузі дослідження, 
формулювати й обґрунтовувати власну наукову 
концепцію; критично аналізувати власні наукові 
досягнення і здобутки інших дослідників. 
ПРН 4. Обирати адекватну предмету 



філологічного дослідження методологію, 
запроваджувати сучасні методи наукових 
досліджень для розв’язання широкого кола 
проблем і завдань у галузі філології. 

форматі РowerРoint  
•  групова наукова дискусія, 
обговорення матеріалу в режимі 
діалогу із постановкою проблемних 
питань 

• дидактичні та ділові ігри, що 
імітують досліджувані процеси, 
використання елементів 
інтелектуальної гри 

• ситуаційний аналіз (кейс-метод), 
дослідження ситуації професійної 
взаємодії з використанням різних 
методів (аналіз літературних джерел, 
спостережень тощо), презентація 
результатів виконаних досліджень 

 

Індивідуальні  завдання:  
• усний та письмовий аналіз й 
інтерпретація різножанрових 
англомовних та україномовних 
оповідань за визначеними 
методиками  
• Індивідуальні та групові 
презентації студентів за обраними 
темами, дотичними до матеріалу 
курсу 

•  виготовлення роздаткових 
матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінювання 
індивідуальних завдань 
аспірантів. 
 

Оцінювання 
індивідуальних і 
групових презентацій. 
 

Перехресне оцінювання 
презентацій аспірантами. 
 

Тематичне поточне 
тестування. 
 

Модульна контрольна 
робота. 
 

Залік. 

ПРН 13. Визначати мету власного наукового 
дослідження, генерувати нові ідеї, мислити 
абстрактно, адаптуватися до нових умов і 
ситуацій. 
ПРН 14. Формулювати фундаментальну 
наукову проблему в галузі філології 
(мовознавство, літературознавство, 
перекладознавство) та робочу гіпотезу з 
досліджуваної проблеми. 

ПРН 15. Застосовувати принципи організації й 
проведення комплексних теоретичних і 
експериментальних досліджень в сфері 
філології (мовознавство, літературознавство, 
перекладознавство) з урахуванням відомих 
наукових розвідок, міжнародних стандартів і 
рекомендацій. 
ПРН 16. Виявляти спільні та відмінні тенденції 
розвитку лінгвістики, літературознавства й 
перекладознавства.   

 

 

      Поточний контроль успішності аспірантів здійснюється протягом семестру. Під час опанування 
навчальним матеріалом оцінюється аудиторна, самостійна робота та інші види навчальної діяльності 
аспіранта. Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами 
виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки і 
практичних навичок аспірантів із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу) 
під час роботи на семінарських заняттях. 
     Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспірантів здійснюється за  накопичувальною 
системою із виведенням середнього арифметичного.  

    Модульний контроль. Семестровому контролю з навчальної дисципліни «Теорія тексту: напрями 
розвитку, наукові школи і персоналії» передує написання аспірантами модульної контрольної роботи 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи  
з дисципліни «Теорія тексту: напрями розвитку, наукові школи і персоналії» 

     Модульна контрольна робота включає три завдання, перше (аргументоване визначення 
набору текстових категорій, ключових для запропонованого для аналізу оповідання) і третє 
(визначення ролі кожної з ідентифікованих текстових категорій у структурі та смисловій організації 
аналізованого оповідання) з яких оцінюються за шкалою від 0 до 5 балів, а друге (детальний аналіз 
визначених текстових категорій, споряджений прикладами, з акцентом на шляхи взаємодії цих 
текстових категорій в аналізованому оповіданні) – від 0 до 10 балів за такими критеріями.  

     5/9-10 балів виставляються за вичерпну, змістовну, логічну та послідовну за викладом 
відповідь, що містить самостійні судження та демонструє здатність творчого розв’язання завдання. 

    4/7-8 балів виставляються за умови, що відповідь правильна, повна, змістовна, послідовна, але 
містить незначні помилки у викладі теоретичного матеріалу і практичного розв’язання проблеми, 
рівень самостійності суджень недостатній. 

     3/5-6 балів виставляються за умови, що відповідь неповна, схематична, є неточності і 
помилки в розкритті проблеми, рівень самостійності суджень недостатній. 

     2/3-4 бали і менше виставляється за умови відсутності вичерпної відповіді на питання, 
наявності значної кількості неточностей і фактологічних помилок, що свідчить про поверховість 
знань аспіранта. 

     Максимальна кількість балів за виконану МКР становить 20, які переводяться у рейтинговий 



бал, який дорівнює 50 балам. 
     Підсумковий (семестровий) контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання 

аспірантів на завершальному етапі вивчення дисципліни. 

№ з/п 
Форма підсумкового 

контролю 
Види навчальної діяльності аспіранта 

Максимальна 
кількість 

балів 

1. Передбачений 
підсумковий контроль –
залік 

1. Аудиторна та самостійна навчальна 
робота аспіранта 

2. Модульна контрольна робота (МКР) 
3. Залік 

50 

 

50 

 

Семестровий контроль з навчальної дисципліни «Теорія тексту: напрями розвитку, наукові 
школи і персоналії» проводиться у формі заліку за обсягом усього навчального матеріалу, 
визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним планом 
і графіком навчального процесу. 

Оцінювання на заліку здійснюється за національною шкалою, за 100-бальною шкалою і шкалою 
ЄКТС. На заліку екзаменатор виставляє семестровий рейтинговий бал, оцінку за залік (“зараховано / 
не зараховано”), кількість балів за 100-бальною шкалою й оцінку за шкалою ЄКТС.  

 Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал з навчальної дисципліни 60 і вище, 
отримують оцінку “зараховано” і відповідну оцінку у шкалі ЄКТС без складання заліку. Аспіранти, 
які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік. 

Якщо аспірант на заліку отримав підсумкову оцінку з дисципліни за національною шкалою 
“не зараховано”, то, крім цієї оцінки, у відомості обліку успішності йому незалежно від набраного 
семестрового рейтингового балу виставляється оцінка FX за шкалою ЄКТС і 0 балів за 100-бальною 
шкалою. 

Підсумковий 
рейтинговий бал 

Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А Відмінно 

82 – 89 В добре 

 75 – 81 С 

66 – 74 D задовільно 

 60 – 65 Е 

0 – 59 FХ незадовільно 

На заліку у графі відомості обліку успішності “Відмітка про залік” викладач виставляє: 
 оцінку за залік за національною шкалою (“зараховано”); 
 кількість балів, що відповідає підсумковому рейтинговому балу аспіранта з навчальної 

дисципліни (кількість балів за 100-бальною шкалою); 
 оцінку за шкалою ЄКТС (А, В, С, D, Е). 
В Індивідуальний навчальний план аспірант записує точну назву дисципліни (абревіатури не 

допускаються), кількість годин і кредитів, підсумкову оцінку з дисципліни за національною шкалою, 
кількість балів за 100-бальною шкалою і оцінку за шкалою ЄКТС.  
Політика курсу Аспірант вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він 

виконав усі види робіт, що передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни. 

Незалежно від форми здобуття третього рівня вищої освіти (очної (денної 
і вечірньої) і заочної) аспіранти зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і 
проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни. 

У разі неможливості аспірантам вечірньої та заочної форми здобуття 
освіти відвідувати всі аудиторні заняття з об’єктивних причин, вони складають 
індивідуальний графік відвідувань (не менше 50%), а решту завдань виконують 

дистанційно. Аспіранти погоджують цей графік із викладачем і відділом 
науково-дослідної роботи. Графік повинен бути затверджений проректором з 
наукової роботи. 



Якщо аспіранти денної форми здобуття вищої освіти через поважні 
причини (хвороба, надзвичайні сімейні обставини тощо) не можуть відвідувати 
певну кількість аудиторних занять, вони мають їх відпрацювати. Процедуру та 
форми терміни відпрацювання аспірантами денної форми здобуття освіти 
пропущених занять із навчальної дисципліни визначає кафедра психології, 
педагогіки і фізичного виховання і доводить до відома аспірантів конкретні 
графіки відпрацювання пропущених занять з дисципліни і критерії оцінювання. 

Під час роботи над письмовими роботами не допустимо порушення 

академічної доброчесності. Зокрема: ● використання в роботі чужих текстів чи 
окремих фрагментів без належного посилання на джерело, зі змінами окремих 
слів чи речень; ● використання перефразованих чужих ідей без посилання на їх 
авторів; ● видавання за власний текст купленого чи отриманого за 
нематеріальну винагороду чужого тексту чи його фрагменту; ● несамостійне 
виконання будь-яких навчальних завдань (якщо це не передбачено вимогами 
програми); ● фальсифікація результатів наукової чи навчальної роботи; ● 

посилання на джерела, які не використовувалися у роботі, ● залучення 
підставних осіб до списку авторів наукової чи навчальної роботи, участь таких 
осіб у поточній чи підсумковій оцінці знань.  

Основні види відповідальності аспірантів за порушення академічної 
доброчесності: • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік 
тощо); • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 
програми; • відрахування із закладу освіти; • позбавлення академічної стипендії; 
• позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 
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Додаткові ресурси 
 

https://forms.gle/xJ9zESFy9whqRsAi8  Авторська лекція  з мультимедійним 

https://forms.gle/xJ9zESFy9whqRsAi8


 

 

контентом на базі платформ Zoom та 
Google.doc «Читач в тексті: привид чи 
мовні реальність?»  із включеними 
тестами 

  Інша додаткова інформація, включаючи літературу в електронному форматі, розсилається 
аспірантам електронною поштою 

 


