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Опис навчальної дисципліни
Формування у здобувачів вищої освіти знань про сутність академічного спілкування в
писемній та усній формах; підвищення їх комунікативної компетентності; сприяння
усвідомленню необхідності дотримання норм професійної етики й академічної
доброчесності; розвиток практичних навичок і вмінь продукування якісних текстів
англійською мовою.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; презентація домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять; виконання практичних завдань; виконання та захист
індивідуальних та групових методичних проєктів; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: 2 семестр – залік (ПМК).
Знання нормативної англійської мови, закономірностей і специфіки організації творчого
та комунікативного процесів
Англійська, українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 вільно спілкуватися з професійних питань із  здатність бути критичним і самокритичним;
фахівцями
та
нефахівцями
державною
та  здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями;
іноземною(ими)
мовами
усно
й
письмово,  здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
використовувати їх для організації ефективної різних джерел;
міжкультурної комунікації;
 здатність працювати в команді та автономно;
 організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 здатність спілкуватися іноземною мовою;

Програмні результати навчання
 співпрацювати з колегами, представниками інших
культур та релігій, прибічниками різних політичних
поглядів тощо;
 знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності;
 знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів
державною та іноземною (іноземними) мовами;
 використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах і регістрах спілкування (офіційному,
неофіційному,
нейтральному),
для
розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній,
навчальній, професійній, науковій сферах життя;
 знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції
обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати
їх у професійній діяльності;
 збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати
факти
мови
й
мовлення
й
використовувати їх для розв’язання складних задач і
проблем у спеціалізованих сферах професійної
діяльності та/або навчання.

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій;
 здатність використовувати в професійній діяльності знання
про мову як особливу знакову систему, її природу, функції,
рівні;
 здатність використовувати в професійній діяльності знання
з теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється);
 здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати
мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у
різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування
(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання
комунікативних завдань у різних сферах життя;
 здатність до збирання й аналізу, систематизації та
інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів,
інтерпретації та перекладу тексту (залежно від обраної
спеціалізації);
 усвідомлення засад і технологій створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Формування академічної культури здобувача вищої освіти
Тема 1. Засади вищої Відвідування
занять;
презентація Засади вищої освіти.
освіти.
Академічна домашнього
завдання;
обговорення Здобувач вищої освіти: нерозривність прав і
доброчесність
і
її матеріалу занять; виконання практичних обов’язків.
порушення
завдань; самостійна робота, тестування.
Академічна
культура
та
академічна
доброчесність.
Тема
2.
Академічна Відвідування
занять;
презентація Цінності та цілі вищої освіти.
культура в університеті
домашнього
завдання;
обговорення Кодекс честі.
матеріалу занять; виконання практичних
завдань; самостійна робота, тестування.
Тема 3. Інтелектуальна Відвідування
занять;
презентація Інтелектуальна власність. Авторське право.
власність і її порушення
домашнього
завдання;
обговорення Відкритий доступ до знань.
матеріалу занять; виконання практичних Плагіат у масовій культурі.
завдань; самостійна робота, тестування.
Модуль 2. Усне й писемне мовлення. Написання тексту
Тема
4.
Наукове Відвідування
занять;
презентація Володіння мовою як запорука успішної
мовлення.
Культура домашнього
завдання;
обговорення дослідницької роботи та майбутньої кар’єри.
спілкування.
матеріалу занять; виконання практичних Вербальні й невербальні складові в усному
завдань; самостійна робота, тестування.
науковому мовленні.
Тема 5. Науковий стиль: Відвідування
занять;
презентація Усне і писемне мовлення.
усне і писемне мовлення
домашнього
завдання;
обговорення Основні характеристики наукового стилю.
матеріалу занять; виконання практичних Мовні засоби.
завдань; самостійна робота, тестування.
Тема 6. Мова ділових Відвідування
занять;
презентація Підготовка й написання наукового тексту.
паперів:
мистецтво домашнього
завдання;
обговорення
самопрезентації
матеріалу занять; виконання практичних
завдань; самостійна робота, тестування.
Модуль 3. Робота з джерелами. Укладання бібліографії
Тема
7.
Цитата. Відвідування
занять;
презентація Правила
цитування
й
оформлення
Покликання.
домашнього
завдання;
обговорення покликань.
Бібліографічний пошук
матеріалу занять; виконання практичних Бібліографічний
пошук.
Укладання
завдань; самостійна робота, тестування.
бібліографії дослідницької роботи.

Назва теми

Види робіт

Тема
8.
Культура
оформлення
наукового
тексту:
цитування
й
покликання
Тема
9.
Культура
оформлення
наукового
тексту:
укладання
бібліографії
Тема
10.
Культура
оформлення
наукового
тексту:
інформаційні
технології на допомогу
студенту

Відвідування
занять;
презентація
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу занять; виконання практичних
завдань; самостійна робота, тестування.
Відвідування
занять;
презентація
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу занять; виконання практичних
завдань; самостійна робота, тестування.
Відвідування
занять;
презентація
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу занять; виконання практичних
завдань; самостійна робота, тестування.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
Пошук інформації в Інтернеті.
Правила цитування і покликання в
науковому тексті.
Міжнародні
принципи
цитування
і
покликання. Бібліографічні менеджери.
Методологія
бібліографічного
пошуку,
робота з каталогами.
Електронні бібліотечні каталоги.
Системи пошуку наукової інформації в
Інтернеті.
Електронні бази даних.

Інформаційні джерела
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.
Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку //
Східноукраїнський
Фонд
соціальних
досліджень.
URL:
http://fond.sociology.kharkov.ua/images/docs/academ_cult/material.pdf
Гужва О.О. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників».
URL: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf
Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) –
Американські Ради.
URL: http://www.saiup.org.ua/
Фундаментальні цінності академічної доброчесності. Переклад з англійської. Проект сприяння академічній
доброчесності
в
Україні
–
SAIUP.
URL:
https://academicintegrity.org/wpcontent/uploads/2019/04/Fundamental_Values_version_in_Ukrainian.pdf
Committee on Publication Ethics: (COPE): Promoting integrity in research publication. URL: publicationethics.org/
Publication Integrity and Ethics. URL: www.integrity-ethics.com/
Програмне забезпечення навчальної дисципліни











Пакет програмних продуктів Google Docs.
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Дистанційний курс «Академічне письмо (англійська мова)».
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (у т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час онлайн тестування та виконання практичних завдань на лабораторному занятті.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватися в онлайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1–3): відвідування занять (3 бали); обговорення матеріалу занять (6 балів);
виконання навчальних завдань (9 балів); завдання самостійної роботи (3 балів); тестування
30
(4 бали); поточна модульна робота (5 балів)

Модуль 2 (теми 4–6): відвідування занять (3 бали); обговорення матеріалу занять (6 балів);
виконання навчальних завдань (9 балів); завдання самостійної роботи (3 балів); тестування
(4 бали); поточна модульна робота (5 балів)
Модуль 2 (теми 7–10): відвідування занять (4 бали); обговорення матеріалу занять (5 балів);
виконання навчальних завдань (12 балів); завдання самостійної роботи (4 бали); тестування
(5 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Разом

30

40
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

