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ВСТУП 

Анотація 

Наукове стажування є складовою частиною процесу підготовки фахівців у закладах 

вищої освіти і заключною ланкою підготовки здобувачів другого ступеня освіти (магістр) до 

практичної діяльності. Змістом наукового стажування є оволодіння студентами засобами, 

методами і формами організації і проведення науково-дослідницької роботи в галузі їх 

майбутньої професії, формування у них, на базі отриманих в університеті знань, вмінь і 

навичок здатності організовувати і проводити науково-дослідну роботу, приймати самостійні 

рішення, виховувати потреби систематичного оновлення власних знань і творчо їх 

застосовувати у практичній діяльності, а також при написанні кваліфікаційної роботи. 

У період стажування здобувачів закладаються основи досвіду професійної діяльності, 

практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня 

успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця. Цей вид 

практики проводиться в умовах, максимально наближених до умов професійної діяльності і є 

відповідним її аналогом. 

Ключові слова: науково-дослідницька робота, магістратура; кваліфікаційна робота; 

наукове стажування; наукова інформація. 

Abstract 

Scientific internship is an integral part of the process of training specialists in higher education 

institutions and the final link in the preparation of applicants for the second degree of education 

(master's degree) for practical activities. The content of the research internship is the mastering of 

means, methods and forms of organization and carrying out of the research work in the field of the 

students’ future profession, formation of knowledge, abilities and skills to organize and carry out the 

research work on the basis of the received ones in a university, to bring up the needs of systematic 

updating of their own knowledge and to apply them in practical activity creatively, and also at writing 

of qualifying academic works.  

During the internship of applicants, the foundations of professional experience, practical skills 

and professional qualities of the specialist are formed. The professional development of the future 

specialist depends on the degree of success at this stage. This type of practice is carried out in 

maximally close conditions to the professional activity and is its corresponding analogue. 

Key words: a research work, master's degree; a qualification work; scientific internship; 

scientific information. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 9 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка  

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 2-й  2-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету  Спеціальність  

017 Фізична культура і спорт 

 

Освітня програма 

«Олімпійський та професійний  

спорт»  

Семестр 

11-й 11-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 

270 

0 год. 0 год. 

Семінарські 

0 год. 0 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 0; 

самостійної роботи 

студента – 18 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

Самостійна робота 

270 год. 270 год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни «АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І 

СПОРТ» є  

Метою «НАУКОВОГО СТАЖУВАННЯ» є сприяння апробації теоретико-методичних 

знань у реальній практичній діяльності та формування професійних знань в організації і 

проведенні науково-дослідницької роботи. 

Найважливішими завданнями практики є: 

 придбання глибоких професійних навичок, необхідних при вирішенні конкретних 

професійних завдань в певному виді майбутньої діяльності; 

 збір, узагальнення та аналіз практичного матеріалу, необхідного для підготовки та 

написання випускної кваліфікаційної роботи. 

В результаті проходження практики студент повинен підтвердити свої загальні та 

професійні компетенції, отримані в результаті узагальнення теоретичних знань і практичного 

досвіду: 

 ІК. Здатність вирішувати складні завдання і проблеми під час професійної діяльності у 

сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 СК 1. Здатність аналізувати актуальні проблеми у сфері фізичної культури і спорту. 

 СК 4. Здатність реалізувати комунікативні наміри професійної спрямованості в 

іншомовному середовищі. 
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3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Науково-дослідна робота тісно пов’язана із вивченням психології, педагогіки, соціології 

та спеціальних методик, методології та методики наукових досліджень, проходження 

педагогічної та організаційної практик, теорія і методика фізичного виховання у закладах 

вищої освіти, спортивна метрологія; комп’ютерна техніка та математична статистика; 

методологія та організація наукових досліджень у спорті на основі міжпредметних зв’язків 

тощо.  

Науково-дослідна робота магістрів ґрунтується на дотриманні принципів доступності, 

науковості та послідовності, а саме на знаннях, уміннях та навичках отриманих при вивченні 

вступу до спеціальності, загальної психології та гендерної психології в спорті, педагогіки 

тощо. 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

програмних  результатів навчання: 

 ПРН 8. Використовувати іншомовний професійний матеріал з фізичної культури і 

спорту у різних формах комунікації. 

 ПРН 9. Розробляти та використовувати заходи з вирішення організаційних, 

методичних, кадрових проблем в обраному напрямі фізичної культури і спорту. 

 ПРН 10. Уміти аналізувати та структурувати проблеми функціонування та розвитку 

суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, готувати проекти управлінських рішень та 

визначати умови їх реалізації. 

 ПРН 11. Демонструвати знання нормативно-правової бази науково-педагогічної 

діяльності у закладах вищої освіти. 

 ПРН 12. Розробляти науково-методичне забезпечення дисциплін предметної області та 

проводити різні види навчальних занять у закладах вищої освіти. 

 ПРН 13. Розуміти етичні аспекти досліджень і застосовувати принципи дослідницької 

етики. 

 ПРН 14. Розуміти та дотримуватися вимог академічної доброчесності та не допускати 

їх порушення під час навчання та наукової роботи. 

 ПРН 15. Пояснювати та застосовувати критерії науковості та об’єктивності досліджень. 

 ПРН 16. Порівнювати переваги та недоліки різних методів наукових досліджень у сфері 

фізичної культури і спорту. 

 ПРН 17. Уміти планувати і проводити наукове дослідження з актуальної проблеми 

фізичної культури і спорту, готувати результати наукової роботи до оприлюднення. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Характер і обсяг робіт, які здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня повинен 

виконати під час практики, залежить від теми і змісту майбутньої кваліфікаційної роботи. 

Відповідно до навчального плану педагогічна практика проводиться на очній та заочній формі 

навчання на 2 курсі в 3 семестрі в протягом 6 тижнів. 

Змістовий модуль 1. Специфіка науково-педагогічної діяльності магістра фізичної 

культури і спорту 

Тема 1. Вступ. 

1. Установча конференція з питань змісту, організації і проходження практики-

стажування.  

2. Отримання завдання на практику  
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3. Ознайомлення з метою, завданнями, змістом, практики та її особливостями  

4. Знайомство з основними напрямками роботи, традиціями 

Література: [2] стор. 12 – 46 (допоміжна) 

Тема 2. Спорт, освіта та наукові дослідження   

1. Інтеграція науки та практики. Вивчення нових досягнень науки з питань фізичного 

виховання. Переклади статей науково-дослідного характеру.  

2. Ознайомлення з особливостями організації і проведення теоретичних і емпірично-

експериментальних наукових досліджень у фізичному вихованні. Формулювання нових 

наукових положень і їх обґрунтування. 

3. Вивчення сучасних засобів, методів і форм організації і проведення науково-

дослідницької роботи у фізичному вихованні.  

4. Набуття практичних навичок з аналізу літературних джерел і застосування методів 

наукових досліджень на практиці. Робота науковця у бібліотеці. 

5. Вивчення способів вирішення нестандартних проблем.  

Література: [1] стор. 5 -45; [2] стор. 47 – 94 (допоміжна), [3] стор. 5 – 100 (Інформаційні 

ресурси в інтернет). 

Тема 3. Педагогічний контекст науково-педагогічної діяльності магістра з фізичної 

культури і спорту дослідження 

1. Сучасність і соціальні функції педагогічного спілкування в процесі науково-

педагогічної діяльності.  

2. Формування потреби у самостійному навчанні.  

3. Пошук науково-методичної літератури з проблеми кваліфікаційного дослідження та 

підготовка до лекційних чи практичних занять  

4. Створення наукового тексту заняття з дисципліни як форми реалізації мовленнєво-

професійної діяльності магістра фізичної культури і спорту.  

Література: [1]. 

Змістовий модуль 2. Загальнотеоретична частина науково-дослідної роботи 

Тема 4. Академічна доброчесність в освітньо-науковому просторі 

1. Академічний плагіат у науково-пізнавальній діяльності студентства 

2. Принципи академічної доброчесності в сучасному освітньо-науковому та творчому 

просторі 

3. Загальні вимоги до цитування.  

Література: [8], [10], [11] (Інформаційні ресурси в інтернет). 

Тема 5. Медіа / інформаційна грамотність майбутніх фахівців з фізичної культури і 

спорту 

1. Дослідницька компетентність та її складові. 

2. Медіа / інформаційна грамотність 

3. Необхідні елементи наукової статті, типи статей, структура експериментальної статті, 

складання списку використаних літературних джерел, етичні проблеми при підготовці статті. 

4. Апробація кваліфікаційної роботи як медіаосвітня діяльність здобувача другого 

освітнього ступеня (підготовка наукової статті до друку) 

5. Участь у наукових та науково-методичних заходах кафедри і Навчально-наукового 

гуманітарного інституту 

Література: [7] стр. 17 – 18; [8] стр. 72 – 79; [9] (Інформаційні ресурси в інтернет). 

Змістовий модуль 3. Залік з наукового стажування 

Тема 6. Документи звітності в науковій діяльності 

1. Складання документів звітності.  

2. Подання їх на кафедру. 
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Тема 7. Залік з наукового стажування 

1. Підсумкова конференція з питань проходження практики-стажування.  

2. Підведення підсумків проходження стажування 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

усього 

у тому 

числі усього 

у тому 

числі 

л с с.р. л с с.р. 

Змістовий модуль 1. Специфіка науково-педагогічної діяльності магістра фізичної 

культури і спорту 

Тема 1. Вступ 12 – – 12 12 – – 12 

Тема 2. Спорт, освіта та наукові дослідження 43 – – 43 43 – – 43 

Тема 3. Педагогічний контекст науково-

педагогічної діяльності магістра з фізичної 

культури і спорту дослідження 

65 – – 65 65 – – 65 

Разом за змістовим модулем 1 120 0 0 120 120 0 0 120 

Змістовий модуль 2. Загальнотеоретична частина науково-дослідної роботи 

Тема 4. Академічна доброчесність в освітньо-

науковому просторі 
60 – – 60 60 – – 60 

Тема 5. Медіа / інформаційна грамотність 

майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту 
60 – – 60 60 – – 60 

Разом за змістовим модулем 2 120 0 0 120 120 0 0 120 

Змістовий модуль 3. Залік з наукового стажування 

Тема 6. Документи звітності в науковій 

діяльності 
27 – – 27 27 – – 27 

Тема 7. Залік з наукового стажування 3 – – 3 3 – – 3 

Разом за змістовим модулем 3 30 0 0 30 30 0 0 30 

Разом за курсом 270 0 0 270 270 0 0 270 

Самостійна робота 

Самостійна робота магістранта з переддипломної практики складається з: o теоретичного 

аналізу і узагальнення літературних джерел з теми магістерської роботи; o ознайомлення і 

вивчення сучасних засобів, методів і форм організації і проведення науково-дослідницької 

роботи і застосування їх в практичній діяльності при написанні магістерської роботи; o 

розробки і підготовки до захисту практики звітної документації (первинні матеріали, рецензії, 

звіт з переддипломної практики). Самостійна робота здобувача другого освітнього ступеня 

(магістр) повинна фіксуватися в щоденнику. 

Основними видами самостійної роботи, що передбачені для опанування навчальної 

дисципліни є:  

 формування індивідуального графіку проходження науково-дослідної практики – 

6 год.; 

 аналітичний огляд, аналіз практичних, проблемних ситуацій написання статті або тез з 

теми кваліфікаційної роботи (обсяг однієї роботи 10 – 20 для статті від 4 сторінок формату 

А4) – мінімум 15 годин на 1 роботу; 

 підготовка до контрольних заходів – (12-30) год. на 1 захід. 
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Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Формування індивідуального графіку проходження 

науково-дослідної практики 

6 6 

2 Аналітичний огляд, аналіз практичних, проблемних 

ситуацій написання статті або тез з теми 

кваліфікаційної роботи 

234 234 

3 Підготовка до контрольних заходів 30 30 

Разом 60 76 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання виступають: 

 перевірку керівниками практики звіту про наукове стажування здобувача та 

написання відгуку;  

 захист звіту здобувачем перед комісією. 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного котнролю. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. 

Вид підсумкової атестації в рамках ОП диференційований залік, що проводиться у формі 

захисту звіту про наукове стажування. 

Поточний контроль проводиться відбувається кожен тиждень терміну проведення 

наукового стажування.  

Процес оцінювання знань студентів передбачає:  

 перевірку керівниками практики документів звітності про наукове стажування та 

написання відгуку;  

 захист звіту здобувачем перед комісією.  

Під час захисту оцінюються:  

 повнота виконання програми практики та індивідуального завдання;  

 відповіді студента на поставлені запитання. 

За результатами захисту звіту з наукового стажування виставляється диференційована 

оцінка. При виставленні оцінки враховується рівень практичної підготовленості студента (з 

урахуванням відгуку керівника наукового стажування), якість написання звіту з практики та 

відповідей на питання при захисті звіту. 

Критерії оцінювання захисту звіту з наукового стажування 

Оцінка Критерій оцінювання 

90 – 100 А 

(«Відмінно») 

необхідні компетенції сформовані, всі передбачені програмою практики 

завдання виконані, якість їх виконання оцінено числом балів, близьким 

до максимального 

82 – 89 В 

(«Добре») 

необхідні компетенції в основному сформовані, всі передбачені 

програмою навчання практичні завдання виконані, якість виконання 

більшості з них оцінено досить високо; проте окремі практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом сформовані не в повній мірі 
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74 – 81 С 

((«Добре») 

необхідні компетенції в основному сформовані, всі передбачені 

програмою навчання практичні завдання виконані, якість виконання 

більшості з них оцінено добре, навички роботи з освоєним матеріалом 

сформовані недостатньо, є недоліки у виконанні завдань 

64 – 73 D 

(«Задовільно») 

необхідні компетенції в основному сформовані, більшість передбачених 

програмою наукового стажування завдань виконані, однак деякі з 

виконаних завдань містять помилки, деякі практичні навички роботи не 

сформовані 

60 – 63 Е 

(«Задовільно») 

необхідні компетенції в основному сформовані на дуже низькому рівні, 

передбачені програмою наукового стажування завдання виконані на 

50%, виконаних завдання містять помилки і потребують суттєвого 

доопрацювання, деякі практичні навички роботи не сформовані 

35 – 59 FX 

(«Незадовільно») 

необхідні компетенції не сформовані, більшість передбачених 

програмою практики завдань не виконано або якість їх виконання 

оцінено числом балів, близьким до мінімального; виконані навчальні 

завдання практики містять грубі помилки, додаткова самостійна робота 

не призведе до будь-якого значимого підвищення якості виконання 

навчальних завдань практики. У разі отримання незадовільної оцінки 

питання про подальше навчання у магістратурі вирішується 

керівництвом кафедри і університету 

1 – 34 F 

(«Незадовільно») 

ставиться за невиконання магістрантом програми переддипломної 

практики та неявку на залік без поважних причин. програми науково-

дослідної практики, в оформленні звітної документації є грубі помилки, 

а також при відсутності хоча б третини переліку звітної документації. У 

разі отримання такої оцінки виконується відрахування магістранта без 

можливості повторного заліку 

За наявності поважної причини студенти, які отримали незадовільну оцінку з практики, 

направляються на повторне проходження практики.  

У випадку коли здобувач повністю чи частково не проходив стажування навіть з 

поважних причин перенесення її на інший термін у цьому ж навчальному році не дозволяється. 

Здобувач, що не виконав програму стажування і отримав незадовільний відгук на базі 

практики або незадовільну оцінку при складанні заліку (0–34 бали) відраховується з 

університету. 

Результати проходження переддипломної практики магістрантів обговорюються на 

науково-методичному семінарі кафедри. 

В якості звітної документації студент подає: 

 індивідуальний план наукового стажування; 

 щоденник наукового стажування; 

 два переклади статей з іноземної мови за темою кваліфікаційної роботи; 

 рукопис наукової статті, підготовленої і поданої до друку; 

 відгук-характеристику на практиканта від наукового керівника; 

 перелік літературних джерел для магістерської роботи; 

 звіт про наукове стажування здобувача другого освітнього ступеня. 
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8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Вид роботи 
Кількість 

балів 
Кількість робіт 

Максимальна 

кількість балів 

1. 

Участь у настановній 

конференції. Індивідуальний 

план наукового стажування 

0–5 2 2х5=10 балів 

2. 

Ведення і оформлення 

щоденника наукового 

стажування 

0–10 1 10 балів 

3. 
Переклади статей науково-

дослідного характеру 
0–15 2 2х15=30 балів 

4. Рукопис наукової статті 0–20 1 20 балів 

5. 
Перелік літературних джерел 

для магістерської роботи 
0–5 1 5 балів 

6. 

Участь у підсумковій 

конференції і подання 

документів звітності з 

наукового стажування 

0–5 3 3х5=15 балів 

7. 
Захист наукового 

стажування 
0–10 1 10 балів 

 Сума   100 

9. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 

В процесі наукового стажування здобувачі можуть користуватися наступними відділами 

бібліотеки: 

 відділ  обслуговування користувачів 

 електронний читальний зал 

 відділ наукової та іноземної літератури і періодичних видань; 

 інформаційно-бібліографічний відділ. 

Захист звітів про проходження наукового стажування проводитися в аудиторії, 

забезпеченої мультимедійним обладнанням. 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Методичні вказівки щодо написання та захисту кваліфікаційної роботи магістра / 

Укладачі: Тарасова Г.К., Богатирьов К.О. – Миколаїв: Національний університет 

кораблебудування ім. адм. Макарова, 2019. – 52 с.  

Допоміжна література 

1. Науково-дослідна робота магістрантів: Навчальний посібник / Укладачі: Н. Н. 

Чайченко, О. М. Семеног, Л. М. Артюшкіна, О. М. Рудь. – Суми: СОІППО, 2011. – 72с.  

2. Савченко В.Г., Долбишева Н.Г., Табінська С.О. Професійна та науково-дослідна 

діяльність магістра фізичної культури і спорту : навчальний посібник для здобувачів ступеня 

вищої освіти магістр спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» у галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». 2-е вид., доповн. та перероб. – Дніпро: Дніпро, 2018. – 225 с. 
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Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень. [текст] : навч. посіб. / Г. 

О. Бірта, Ю.Г. Бургу– К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.: [Електроний ресурс]. – 

Режим доступу: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Burhu_Yurii/Metodolohiia_i_orhanizatsiia_naukovykh_doslidzhen.pdf 

2. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. 

посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260с.: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/Articles/gornostal/vajinskii%20posibnyk.pdf 

3. Деделюк Н. А. Наукові методи дослідження у фізичному вихованні : навч. посіб. для 

студ. / Ніна Автономівна Деделюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 184 

с.: [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2714/1/metod%20doslidz.pdf 

4. Клещева И.В. Оценка эффективности научно-исследовательской деятельности 

студентов. – СПб: НИУ ИТМО, 2014. – 92 с.: [Електронный ресурс]. – Режим доступу: 

https://books.ifmo.ru/file/pdf/1602.pdf 

5. Лоза Т.О. Магістерська робота зі спеціальності «Фізичне виховання»: навч.-метод. 

посіб. за професійним напрямом 8.01020101. «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» / 

[укл. Т.О. Лоза] – Суми: Вид–во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – 56 с.: [Електроний 

ресурс]. – Режим доступу: https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/12-3.pdf 

6. Марцин В. С., Міценко Н. Г., Даниленко О. А. та ін. Основи наукових досліджень. 

Навчальний посібник – Львів: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c.: [Електроний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/martsyn_osn_nayk_dosl

.pdf 

7. Ніколаєв Євген Вебінар та матеріали “Все, що ви хотіли знати про плагіат”: 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://saiup.org.ua/novyny/vebinar-vse-shho-vy-hotily-

znaty-pro-plagiat/ 

8. Огурцов А. Н. Научные исследования и научная информация: учеб. пособие для студ. 

направл. подг. 051401 «Биотехнология», в т. ч. иностр. студ. / А. Н. Огурцов, О. Н. Близиюк. – 

Х.: НТУ «ХПИ», 201. – 400с.: [Електронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ma.cfuv.ru/docs/229893/А.Н.Огурцов%20О.Н.Близнюк%20«Научные%20исследования

%20и%20научная%20информация».pdf 

9. Онкович А. .В. Студентческие научные журналы как пример медиаобразовательной 

деятельности в вузе: [Електронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/studencheskie-nauchnye-zhurnaly-kak-primer-

mediaobrazovatelnoy-deyatelnosti-v-

vuze?gclid=Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9JtZVTsk95f0ZcUBL0m5COU4rmpqCfilqsDCwNpt

e0y8fDbf6s2f87OgaAqgkEALw_wcB 

10. Положення про академічну доброчесність у Національному університеті 

кораблебудування ім. адм.Макарова: [Електроний ресурс]. – Режим доступу:  

http://lib.nuos.edu.ua/академічна-доброчесність/ 

11. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та 

науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова: [Електроний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1731 

 

 

 

 

Розробник програми         К. Г. Тарасова 


