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КОМУНІКАЦІЯ 

Очно, Viber, Zoom, Teams. 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Академічне письмо» є 

українськомовна академічна комунікація.  

 Пререквізити: ґрунтується на отриманих під час навчання в середній 

загальноосвітній школі та у вищій школі базових знаннях зі стилістики та 

базових знань із сучасної української літературної мови.  Пореквізити: закладає 

основи правильного наукового писемного мовлення медика; продовжує 

формувати у студентів академічну культуру, сприяє оволодінню навичками 

наукового мовлення і письма, дає можливість отримати вміння для написання 

наукових робіт і презентацій результатів досліджень.  

Мета: формування академічної культури, академічної грамотності, 

необхідних практичних навичок усної і писемної мови у студентів, необхідних 

для успішного навчання та майбутньої професійної діяльності. 

Основні завдання: поглибити знання про науковий стиль медичної галузі в 

українській мові; розширити уявлення про наукове мовлення, основні категорії, 

властивості, структуру, мовні засоби медичного наукового тексту, виробити 

потребу в нормативному вживанні медичних мовних засобів нукового стилю; 

опанувати технології роботи з медичним науковим текстом, розвивати вміння і 

навички мовностилістичного аналізу медичного наукового тексту;  поглиблення 



знань щодо інтерпретації, оцінки наукових творів; вироблення навичок 

формулювання проблеми, визначення актуальності наукового дослідження, його 

теоретичного і практичного значення, входження конкретного медичного 

дослідження у відповідну наукову проблему; аргументовано, спираючись на 

словники і мовленнєві зразки, оцінювати наукове мовлення медиків в різних 

комунікативних ситуаціях щодо дотримання норм літературної мови; розгляд 

особливостей застосування мультимедійних технологій у презентації медичного 

наукового дослідження; формувати стилістичну компетентність медика-

науковця, виховувати мовний смак і мовне чуття; навчити студентів писати 

реферат, наукові дослідження ( статті, курсові, магістерські роботи), а також 

навчити їх виступати перед аудиторією; сформувати вміння оформлювати  

наукові дослідження.  

Очікувані результати: здатність розв’язувати складні практичні проблеми 

і завдання в процесі навчання; здатність шукати, опрацьовувати та аналізувати 

інформацію з різних джерел; здатність до наукового (усного та письмового) 

спілкування фаховою науковою мовою; здатність до постійного навчання й 

саморозвитку, безперервної самостійної праці; професійні знання, вміння та 

навички наукового фахового мовлення, володіння вербальними та 

невербальними засобами наукового стилю у процесі мовлення. 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання. Курс буде викладений у формі семінарських 

занять (20 год.) і організації самостійної роботи студентів (100 год.). 

Консультації – індивідуальні. При проведенні практичних занять 

використовуються методи: діагностування (бесіда, спостереження, тестування, 

творчі та самостійні роботи); інформування (демонстрація, консультування, 

розповідь, групове навчання, підсумковий тестовий контроль); самостійна 

робота (дослідження наукових та інформаційних джерел); практична робота 

(виконання тренувальних вправ та завдань); розвиток творчої діяльності 

(здійснення мовних розвідок); операційний метод (ділові ігри, самокритика, 

розв’язання комунікативних ситуацій). 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Базові концепції академічного письма. 

Тема 2. Особливості наукового дискурсу. 

Тема 3. Основні жанри академічного письма. 

Тема 4. Цитування. Плагіат. 

Тема 5. Сучасні вимоги до оформлення бібліографічних джерел і 

бібліографічних посилань у наукових роботах. 

Тема 6. Реферат як особливий жанр сфери наукової інформації. 

Тема 7. Анотація як коротка характеристика змісту друкованого видання 

чи рукопису. 

Тема 8. Рецензія як особливий жанр наукового дискурсу. 

Тема 9. Усна академічна комунікація. 

Тема 10. Наукова стаття. 

 

 



Перелік рекомендованої літератури 

Основна  (базова) література: 

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. 

благод. Фонд «Міжнарод. фонд досліджень освітньої політики»; за заг. ред. 

Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова. К.: Таксон, 2016. 234 с. 

2. Бахрушин В. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: 

нормативна база і світовий досвід. Освітня політика. Портал громадських 

експертів. URL: http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-

i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid  

3. Бахрушин В., Ніколаєв Є. Методичні рекомендації для закладів вищої 

освіти з підтримки принципів академічної доброчесності. URL: 

https://filolog.mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Methods_2019-

Final.pdf  

4.  Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: 

ДСТУ 8302:2015/ Нац. стандарт України. Вид. офіц. Введ. з 01.07.2016. К.: 

УкрНДНЦ, 2016. 16 с. (Інформація та документація).  

5. Курс лекцій з дисципліни «Академічне письмо» / М-во освіти і науки 

України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Турган-

Барановського, каф. українознавства; уклад. С.К. Ревуцька. Кривий Ріг : 

ДонНУЕТ, 2018. 81 с. 

6. Методичні рекомендації до написання та захисту реферату : для студентів 

Одеського національного медичного університету всіх спеціальностей / 

уклад. О. О. Сікорська, О. О. Уварова, О. С. Шаніна. Одеса, 2020. 12 с. 

7. Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: Методичні 

рекомендації та програма курсу. К., 2016. 61 с. 

 

Допоміжна: 

1. 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. 

2. Академічна культура українського студентства: основні чинники 

формування та розвитку // Східноукраїнський Фонд соціальних 

досліджень. URL: http://fond.sociology.kharkov.ua/index.php/ua/about-ua/21-

fond/news-site/main-news/134-akadem-ua  

3. Гужва О.О. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної 

грамотності та етики для «чайників». URL: 

http://fond.sociology.kharkov.ua/images/docs/academ_cult/ books_ac-gr.pdf  

4. Основи наукового мовлення: навч.-метод. посіб. / уклад.: О.А. Бобер, С.А. 

Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І.М. Плотницької, Р.І. Ленди. К.: 

НАДУ, 2012. 48 с.  

      5.  Семеног О.М., Фаст О.Л. Академічне письмо: лінгвокультурологічний 

підхід: навч.     посіб. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. 220 с.  

       6. Хоружий Г.Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти / 

Г.Ф. Хоружий. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2012. 320 с.   

 



ОЦІНЮВАННЯ 

До контрольних заходів належать поточний та підсумковий контролі.  

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях 

відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі 

студентами. Застосовуються  такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

усне опитування згідно з розробленими викладачем методичними вказівками; 

система тренувальних вправ і творчих завдань; блок тестових завдань; 

самостійна робота; написання рефератів і наукових повідомлень. 

Оцінювання успішності вивчення кожної теми дисципліни виконується за 

традиційною 4-х бальною шкалою.  

На практичному занятті повинно бути опитано не менше 50% студентів. 

Наприкінці семестру (циклу) кількість оцінок у студентів в групі в середньому 

повинно бути однаковим.  

Наприкінці вивчення дисципліни поточна успішність розраховується як 

середній поточний бал, тобто середнє арифметичне всіх отриманих студентом 

оцінок за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми, 

наприклад 4,75. 

Підсумковий контроль здійснюється після його завершення. Оцінка 

успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних 

тематичний блоків і має визначатися за системою ЕСТS та традиційною шкалою, 

прийнятою в Україні. Для тих студентів, які бажають покращити успішність з 

дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль здійснюється додатково за 

графіком, затвердженим у навчальному закладі. 

Оцінка за дисципліну – це на 50% поточна успішність (середнє 

арифметичне всіх поточних оцінок студента) та на 50% - оцінка на іспиті. 

Для оцінювання дисципліни за 4-бальною традиційною (національною) 

шкалою спочатку розраховується середній бал за дисципліну як середнє 

арифметичне двох складових: 

1) середній поточний бал як арифметичне всіх поточних оцінок 

(розраховується як число, округлене до 2 (двох) знаків після коми, 

наприклад, 4,76); 

2) традиційна оцінка за іспит. 

Середній бал за дисципліну переводиться в традиційну оцінку з 

дисципліни за 4-бальною шкалою і розцінюється як співвідношення цього 

середнього арифметичного до проценту засвоєння  необхідного об’єму знань  з 

даного предмету.  

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

кожної теми – «відмінно». 

- за поточну навчальну діяльність та СРС – середній бал. 

- за всю навчальну дисципліну середнє арифметичне поточної діяльності в 

сумі з оцінкою за іспит. 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ  

Політика щодо дедлайнів та перескладання відповідає загальним 

правилам в ОНМедУ.  



Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань. Неприйнятними у навчальній 

діяльності для учасників освітнього процесу є використання під час контрольних 

заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів. За порушення 

академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до  

академічної відповідальності: зниження результатів оцінювання; повторне 

проходження оцінювання. 

Політика щодо відвідування та запізнень: присутність на заняттях є 

обов’язковою. На початку заняття відбувається перевірка присутності студентів. 

Наслідком відсутності на занятті є обов’язкове подальше відпрацювання теми.  

Мобільні пристрої: використовуються лише з метою навчання.  

Поведінка в аудиторії: згідно морально-етичному кодексу ОНМедУ. 

 

 

 

 

  


