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Опис дисципліни
Мета сформулювати у аспірантів стійке уявлення про наукову етику, етичний кодекс
ученого, академічну доброчесність, етику ділового спілкування науковця і викладача, етику
формальних та неформальних стосунків у науковому та педагогічному колективі, предмет та
практичні проблеми біоетики, професійну етику викладача вищої школи.
Навчальний контент
№
Теми
Результати навчання
МОДУЛЬ І. Професійна етика та її основні принципи, функції, завдання. Наукова етика
та етичний кодекс ученого
1.
Тема 1. Предмет етики. Етика Знати:
як філософська дисципліна.
– предмет етики, місце етики в системі наук;
Мораль – як феномен
– основні принципи Етичного кодексу ученого України;
людського пізнання.
Моральність. Етикет.
Вміти:
Професійна етика.
– давати визначення термінам, етика, етикет, мораль,
2.
Тема 2. Наукова етика. Етичний моральність, пояснювати відмінності між ними;
– пояснювати основні принципи Етичного кодексу
кодекс ученого.
ученого України (Учений як автор. Учений як керівник.
Учений як викладач. Учений як консультант чи
експерт. Учений як громадянин);
– дотримуватись наукового етикету при листуванні,
участі в конференціях.
МОДУЛЬ ІІ. Академічна доброчесність та інформаційна культура
3.
Тема 3. Поняття академічної
Знати:
доброчесності. Академічна
– етичні принципи проведення науково-дослідних робіт
недоброчесність. Плагіат і
та публікації результатів (академічна доброчесність);
способи його уникнення.
– види порушення академічної доброчесності;
4.
Тема 4. Самоплагіат і способи – способи уникнення плагіату та самоплагіату.
його уникнення.
Вміти:
Недобросовісне проведення
– дотримуватись норм академічної доброчесності та
досліджень. Публікація
авторських прав;
фрагментованих результатів.
– розрізняти види академічної недоброчесності
(академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація,

фальсифікація, публікація фрагментованих результатів);
– запобігати і протидіяти плагіату, недобросовісному
проведенню досліджень та порушенню авторського
права;
– запобігати самоплагіату при проведенні досліджень,
написанні дисертаційної роботи та публікації
результатів;
– користуватись сервісами перевірки наукових робіт на
плагіат.
МОДУЛЬ ІІІ. Етика ділового спілкування науковця та викладача. Етика формальних та
неформальних стосунків
5.
Тема 5. Ділове спілкування,
Знати:
його форми, правила, рівні.
– загальні правила ділового спілкування, зони
Зони спілкування. Особистий спілкування;
простір. Способи виразності
– способи виразності ділового спілкування: вербальні та
ділового спілкування.
невербальні;
Виробничий конфлікт та
– правила етичних стосунків у науковому та
стратегії його вирішення.
педагогічному колективі;
– основні стратегії вирішення виробничих конфліктів та
6.
Тема 6. Етичні стосунки з
алгоритм впливу на конфліктну ситуацію.
колегами, підлеглими та
керівниками. Стилі
Вміти:
керівництва. Керівник у
ситуації конфлікту. Алгоритм – поважати особистий простір колег і запобігати його
впливу на конфліктну ситуацію. порушенню;
– дотримуватись етичних стосунків із колегами;
– застосовувати на практиці вербальні та невербальні
засоби виразності ділового спілкування.
МОДУЛЬ IV. Біологічна етика. Практичні проблеми біоетики
7.
Тема 7. Становлення біоетики Знати:
як науки, її предмет, принципи, – основні правила біоетики;
правила, правове регулювання в – історію становлення біоетики як науки
Україні. Біоетичні проблеми
– правове регулювання біоетики в Україні;
експериментів за участю живих – поняття про нооетику;
організмів. Нооетика.
– етичні засади використання живих організмів у
дослідженнях;
8.
Тема 8. Практичні проблеми
– основні практичні проблеми біоетики, історію їхнього
біоетики: клонування,
виникнення, законодавче регулювання.
евтаназія, втручання в ДНК,
трансплантація органів.
Вміти:
– дотримуватись принципів біоетики при проведенні
досліджень за участю живих організмів і пояснювати
необхідність дотримання цих принципів;
– протидіяти та запобігати порушенню біологічної
етики;
– пояснювати і аргументувати свою точку зору щодо
практичних проблем біоетики (клонування, евтаназія,
втручання в ДНК, трансплантація органів тощо).
МОДУЛЬ V. Професійна етика викладача вищої школи
9.
Тема 9. Специфіка педагогічної Знати:
діяльності. Вимоги професійної – специфіку взаємовідносин в системі «педагог-студент»
етики педагога. Сутність
та вимоги професійної етики педагога;
системи «педагог-студент».
– етичні принципи взаємовідносин педагогів та

10.

Тема 10. Професійна етика
педагогічного колективу. Етика
взаємовідносин в системі
«педагог-студент». Діалог як
основна форма спілкування.
Антикультура в спілкуванні:
«дефектні рівні» і «бар’єри»
спілкування.

студентів та всередині педагогічного колективу;
– поняття про антикультуру в спілкуванні.
Вміти:
– дотримуватись вимог професійної етики педагога
вищої школи;
– пояснювати етичні принципи взаємовідносин в
системі «педагог – студент».

Формування програмних компетентностей
Індекс в
матриці
ОНП
(І –
Іхтіологія, Г –
гідробіологія)

Програмні результати

І–03

Аналізувати та застосовувати науковий доробок вітчизняних та зарубіжних
учених у галузі дослідження

Г–01

Демонструвати знання загальнонаукових філософських концепцій, системний
науковий світогляд, загальний культурний кругозір.

Г–05

Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології,
комп’ютерні засоби та програми при проведенні наукових досліджень та
аналізі отриманих результатів та їх презентації.
Відображати результати досліджень у наукових публікаціях. Вміння
узагальнити та викласти отримані опубліковані результати у рукописі
дисертаційної роботи.

Г–09
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Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник.- К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 416 с.
Андреев В.И. Педагогическая этика: инновац. курс для нравств. саморазвития / В.И. Андреев.
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Белухин Д.А. Педагогическая этика: желаемое и действительное / Д.А. Белухин. М.: МПСИ,
2007. – 123 с.
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Таксон, 2016. 234 с.
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Капарашвили М.Д. Парадигма мышления и системы
ценностей
// Философские науки. –
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Навчальний посібник з курсу „Професійна етика вищої освіти” для осіб, що навчаються в
магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». / А.П. Алексеєнко, К.І. Карпенко, Л.О.
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Тофтул
М.Г. Етика: Навчальний посібник.К.: Видавничий
центр
«Академія», 2005. – 416 с.
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Інтернет-ресурси:
Проблема етика науки в структурі філософії науки. [електронний ресурс].Режим доступу: /
http://osvita.ua/vnz/reports/sociology/12671.
Закон України «Про вищу освіту» / Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII.
Редакція від 30.11.2016. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
Поттер Ван Р. Биоэтика: мост в будущее / Под ред. С.В. Вековшининой, В.Л. Кулиниченко.
Киев, 2002. 216 с. Режим доступа: http://biospace.nw.ru.
Обзор книги Бонни Штайнбок. Оксфордский учебник по биоэтике (Bonnie Steinbock. The
Oxford Handbook of Bioethics. Oxford University Press. 2007. 768 p. ISBN 978–0–19–927335–5). URL:
http://www.bogoslov.ru.
Академічна доброчесність: як запустити процес змін [Електронний ресурс]. —Режим доступу:
http://www.kse.org.ua/uk/about/kse-news/?newsid=1563.
Проект закону про освіту [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Електрон. дан. –
Ukraine, 2016. – Режим доступа: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58639.
Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту». URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту». URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
Інформаційні ресурси
1. Наукова бібліотека Інституту гідробіології;
2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.nbuv.gov.ua/.
3. Ресурси сайту Інституту гідробіології http://hydrobio.kiev.ua/ua/aspirantura/zabezpechenniaosvitnoi-diialnosti
Політика оцінювання
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної
кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання тем (модулів) відбувається за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: Використання додаткових джерел інформації
під час оцінювання знань заборонені (у т.ч. мобільних девайсів). Мобільні пристрої
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та моделювання.
Політика щодо відвідування: Присутність на занятті є обов’язковим компонентом
оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником
курсу.

Розподіл балів, які отримують аспіранти
Форми роботи

К-сть балів
Поточний контроль

Відвідування семінарсько-практичних занять
5-10
Відповіді на семінарсько-практичних заняттях
10-20
Робота над темами, винесених на самостійне
10-20
опрацювання та індивідуальні завдання
50-100
Всього балів поточного контролю
Проміжний контроль
Тести письмові
60-100
Підсумковий контроль
Іспит
60-100

К-сть макс. балів

10
20
20
100
100
100

Шкала оцінювання національна та ЕСТS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

0-34

Оцінка
ЕСТS
А
В
С
D
E
FX

F

Оцінка за національною шкалою
Для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю повторного
складання
не зараховано з
повторним вивченням
дисципліни

