
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Академічне письмо та доброчесність 
 

Статус дисципліни – вільного вибору здобувача вищої освіти. 
Викладач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну: Внукова О. М., к.пед. 
наук., доцент. 
Рекомендовано  – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 
Необхідні навчальні компоненти (пререквізити): ділова українська мова, українська та 
зарубіжна культура, філософія, політологія та соціологія. 
 

1. Анотація курсу: 

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180, з них: лекції – 12 год., семінарські – 24 год., 

самостійна робота студента – 144 год.; кількість кредитів ЄКТС – 6. 

Мета курсу – формування академічної культури, набуття компетентностей з академічної 

грамотності та академічної доброчесності, оволодіння навичками академічного письма із 

дотриманням принципів академічної доброчесності, необхідних для підготовки наукових робіт і 

презентації результатів наукових досліджень.  

Результати навчання дисципліни: 

знати: правила академічної культури та академічного письма; принципи академічної 

доброчесності, основи організації академічного тексту та його композицію;  

вміти: запобігати проявам академічної недоброчесності; визначати ознаки та типи наукових 

статей, тактику та стратегію аргументації; формулювати й доводити власні думки, гіпотези й 

висновки; оперувати поняттями «науковий стиль», «науковий текст», «академічна 

комунікація», «академічне письмо»; академічно грамотно обґрунтовувати актуальність теми, 

висвітлювати стан розроблення проблеми, формулювати об’єкт, предмет, мету й завдання; 

оформлювати академічний текст відповідно до властивих для української мови норм, 

дотримуючись принципів академічної доброчесності; 

здатен продемонструвати: репрезентаційні й аргументаційні форми мовлення в 

академічній комунікації; застосування лексико-синтаксичних засобів та граматичних 

категорії у підготовці наукових текстів;  

володіти навичками: використання термінології для формування текстів тез і наукових статей, 

прийомів логіки та риторики для побудови системи аргументації та доведення в академічному 

тексті; 

самостійно вирішувати проблеми створення якісних академічних робіт з дотриманням 

принципів академічної доброчесності. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Поняття академічної культури та академічної доброчесності. Тема 2. 

Авторське право. Правила використання об’єктів інтелектуальної власності. Тема 3. Плагіат. 

Методи виявлення та запобігання. Тема 4. Науковий стиль і його засоби у професійному 

спілкуванні. Тема 5. Академічний текст як система. Тема 6. Логіко-синтаксичні аспекти та 

культура оформлення наукового тексту.  

Форма підсумкового контролю: залік. 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, презентації, вправи, 

питання для поточного та підсумкового контролю, тести.  

Мова навчання: українська. 

 
2. Оцінювання: 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне оцінювання та самостійна робота МК  

(тестовий) 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

10 20 10 10 20 10 20 100 
 

  



Розподіл балів з дисципліни 

Види робіт, що оцінюються в балах Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Усього 

Виступ на практичному занятті, самостійна 

робота з теми 
10 10 10 10 10 10 60 

Презентація - 10 - - - - 10 

Написання наукового тексту - - - - 10 - 10 

Підсумковий контроль (тестовий) 20 20 

 100 
 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
Оцінка за національною 
шкалою для екзамену, 

КП, КР /заліку/ 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Пояснення 

Відмінно/  
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок) 

Добре/  
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома 
помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/  
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним 
критеріям) 

Незадовільно/  
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни) 

 

3. Політика курсу: 

3.1 Обов’язкове дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, а саме: 
- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
3.2 Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (1/2 балів 

від загальної кількості годин, вказаних у сертифікаті чи іншому документі). 
3.3 Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно отримати мінімальну кількість 

балів за кожний вид роботи, що оцінюється в балах. 
3.4 В разі несвоєчасного виконання робіт студент має повідомити викладачу причину та 

узгодити графік перездачі. 
3.5 Перенесення терміну здачі робіт/перездача можливе з поважних причин (лікарняний, 

академічна мобільність тощо). Якщо без поважних причин, то здача робіт оцінюється нижче на 

1-5 балів, в залежності від завдання. 
3.6 При виявленні плагіату студенту не зарахується виконане завдання. За перероблене 

завдання оцінка буде вдвічі знижена.  
3.7 Пропущені заняття перездають студенти індивідуально у формі, що визначається 

викладачем  залежно від виду та змісту заняття. 


