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За розкладом занять.  

Кафедра суспільних наук  
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КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, окремо через 

старосту групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення є академічне усне та письмове мовлення.  

Пререквізити: ґрунтується на отриманих під час вивчення української 

мови.  

Постреквізити: закладає основи наукової роботи.  

Мета – формування академічної культури, академічної грамотності, 

необхідних практичних навичок усної і писемної мови у здобувачів, необхідних 

для успішного навчання та майбутньої професійної діяльності. 

Завдання:       

 поглибити знання про науковий стиль медичної галузі в українській мові;  
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 розширити уявлення про наукове мовлення, основні категорії, властивості, 

структуру, мовні засоби медичного наукового тексту, виробити потребу в 

нормативному вживанні медичних мовних засобів наукового 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 здобувачів писати реферат, наукові дослідження ( статті, курсові, 

магістерські роботи), а також навчити їх виступати перед аудиторією.  

 сформувати вміння оформлювати  наукові дослідження.  

 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

Знати: 

 основні поняття і терміни, 

 вимоги для поетапного написання медичних наукових досліджень (від 

вибору теми, її актуальності, до етапів дослідницької роботи, опрацювання 

матеріалу, його систематизації, структури наукової роботи та її 

оформлення; 

 грамотного оформлення цитат, покликань, списку використаної літератури).  

Вміти: 

  коректно застосувати мовні норми на усіх рівнях відповідно до вимог 

наукового стилю мовлення фахівців. 

 писати медичні наукові тексти та готувати усні наукові доповіді зі 

спеціальності. 

Воволодіти: 

 усними та писемними нормами наукового мовлення лікаря.  

 навичками роботи із спеціалізованою науковою літературою (медичні 

словники та довідники, наукові статті, монографії тощо).  

 технікою наукового редагування, саморедагування, перекладання медичних 

наукових праць. 
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У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен ознайомитися з 

основами академічного письма та вміти застосувати отримані навички у 

навчальному процесі. Набуті знання та вміння застосовуються здобувачами при 

виконанні досліджень, написанні наукових робіт, виконанні графічних робіт, 

проведенні презентацій результатів досліджень, а також у подальшій 

професійній діяльності. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання. Дисципліна буде викладатися у формі 

семінарських занять (16 год.) і організації самостійної роботи здобувачів (29 

год.).  

Консультації – індивідуальні.  

При проведенні семінарських занять використовуються методи навчання: 

словесні, наочні, практичні; пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький; самостійної 

роботи учнів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із застосування 

знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, методи організації та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й мотивація 

навчання, контролю, самоконтролю. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Базові концепції академічного письма. Особливості наукового 

дискурсу.  

Тема 2. Основні жанри академічного письма. 

Тема 3. Цитування. Плагіат. 

Тема 4. Сучасні вимоги до оформлення бібліографічних джерел і 

бібліографічних посилань у наукових роботах. 

Тема 5. Реферат як особливий жанр сфери наукової інформації. 

Тема 6. Анотація як коротка характеристика змісту друкованого видання чи 

рукопису. 

Тема 7. Наукова стаття. Рецензія як особливий жанр наукового дискурсу. 

Тема 8. Усна академічна комунікація. 

 

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. Академічне письмо: навч. посібник / Уклад. Ревуцька С.К., Зінченко 

В.М. Кривий Ріг , 2019. 130 с. 

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

нормативна база і світовий досвід. Освітня політика. Портал громадських 
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експертів. URL: http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-

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

4. 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  

5.  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).  

6. 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. 

7. Мартинюк О. М. Академічне письмо (конспект лекцій): навчально-

методичне видання. Луцьк : Вежа, 2021. 48 с. 

8. 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, 

2022. 12 с. 

9. 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.   

 

 

 

 

http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid
http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid
https://filolog.mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Methods_2019-Final.pdf
http://fond.sociology.kharkov.ua/index.php/ua/about-ua/21-fond/news-site/main-news/134-akadem-ua
http://fond.sociology.kharkov.ua/index.php/ua/about-ua/21-fond/news-site/main-news/134-akadem-ua
http://fond.sociology.kharkov.ua/images/docs/academ_cult/%20books_ac-gr.pdf
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ОЦІНЮВАННЯ 

 

До контрольних заходів належить поточний контроль. Поточна 

навчальна діяльність здобувачів контролюється на семінарських заняттях. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів: усне 

опитування; тестові завдання; написання наукових повідомлень. Поточне 

оцінювання студентів відбувається на кожному семінарському занятті (повинно 

бути опитано не менше 30 % студентів). Поточна навчальна діяльність 

здобувача оцінюється за 4-бальною (традиційною) шкалою: “5”,“4”, “3”, “2”. 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

Робоча програма курсу передбачає виконання за бажанням здобувача 

індивідуальної самостійної роботи здобувача (ІСРЗ): 1) виступ здобувача із 

самостійно підготовленою доповіддю на кафедральному турі щорічної 

університетської наукової конференції. 2) захист реферату на семінарському 

занятті. 3) виготовлення навчальних засобів (наочні засоби - мапи, презентації, 

стенди тощо). Оцінка за індивідуальне завдання нараховується здобувачу лише 

за умов успішного його виконання та захисту. Оцінка додається до поточної 

успішності. Тематика індивідуального завдання може бути запропонована 

викладачем або здобувачем.  

Підсумковий контроль не передбачено програмою.  

Як результат вивчення даної дисципліни здобувач отримує «залік», який 

виставляється на підставі поточної навчальної діяльності здобувача за умов: 

відсутності пропусків занять або вчасного їхнього відпрацювання, середнього 

балу за поточну навчальну діяльність не менше 3,00. Залік виставляється у кінці 

вивчення дисципліни на підставі поточних оцінок у вигляді середнього балу 

(тобто середнє арифметичне всіх отриманих оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми). Отримане середнє арифметичне з 

дисципліни дозволяє здійснити конвертацію в оцінку за 200-бальною шкалою 

для подальшого ранжування за рейтинговою шкалою (ECTS). Відповідно до 

отриманих балів за 200-бальною шкалою, здобувачі оцінюються за 

рейтинговою шкалою ЕСTS.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання відповідає загальним 

правилам в ОНМедУ. Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються 

за розкладом черговому викладачу. Пропуски з поважних причин 
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відпрацьовуються за індивідуальним графіком з дозволу деканату. 

 

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: 

Форма одягу: медичний халат. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

 

Поведінка в аудиторії:  

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим у відповідності до 

Кодексу академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету. 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf

