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Робоча програма навчальної дисципліни «Академічне письмо» для бакалаврів 035 

Філологія освітня програма «Українська мова та література» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська 

політехніка», каф.філології та мовної комунікації. Дніпро : НТУ «ДП», 2021. 18с. 

 

Розробник – доц. Тараненко К. В.  

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентністного підходу під час 
планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студентів до контрольних 
заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю 
забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності.  

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 035 Філологія (протокол 
№ 1 від 31.08.2021). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» спеціальності 035.01 «Філологія. Українська мова та література» здійснено 

розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами освітнього 

процесу. Зокрема, до дисципліни З1 «Академічне письмо» віднесено такі результати навчання 

ПРН1 

Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями 

державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати її для 

організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 8 

Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва 

слова, історію мови і літератури, що вивчаються і вміти застосовувати ці знання в 

професійній діяльності. 

ПРН 10 Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 

ПРН 11 
Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних 

жанрів і стилів державною та іноземними мовами. 

ПРН 14 

Використовувати мову, що вивчається в усній та письмовій формі, у різних жанро-

стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній, науковій сферах життя. 

Мета дисципліни –  формування академічної культури, академічної доброчесності, 

необхідних практичних навичок усної та писемної мови у студентів першого року навчання, 

потрібних для успішного навчання та майбутньої професійної діяльності; отримання 

належних знань і навичок, які дадуть змогу реалізувати себе як фахівця, досвід збирання і 

вивчення фактів, роботи з фаховими текстами, самостійного пошуку й опрацювання джерел, 

досвід виконання як індивідуальних завдань, так і групових проектів; дозволять їм виявити 

власні аналітичні, критичні та творчі здібності; навчити розраховувати й планувати свій час, 

критично оцінювати власну працю та працю колег. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

ПРН1 ПРН1.1 - З1  Володіти професійною лексикою і вміло користуватися нею в 

усному спілкуванні 

 ПРН1.2 - З1 Вміти коментувати наукові тексти державною та іноземними 

мовами 

ПРН 8 ПРН8.3 - З1 Узагальнювати та використовувати знання з історії мови та 

літератури та застосовувати їх у професійній діяльності 

 ПРН 8.4 - З1  Визначати особливості професійних текстів і використовувати їх 

при написанні рефератів, есе, наукових повідомлень 

 

ПРН10 ПРН10.5-З1 Розрізняти норми літературної мови та використовувати їх 

особливості для створення діалогів з партнерами 

 ПРН 10.6-З1 Дотримуватись чітких граматичних форм, щоб порядок  слів не 

створював труднощів для співрозмовників та відвертав увагу від 

змісту висловлювання. 

ПР11 ПРН11.7-З1  Використовувати у спілкуванні більше простих неповних, 

еліптичних речень, готових, легко відтворюваних шаблонів 
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Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

(лексико-фразеологічних одиниць, часто вживаних і узвичаєних 

синтаксичних конструкцій). 

 ПРН11.8-З1 Дотримуватись у писемному мовленні лексико-семантичної 

точності, логічної послідовності між складовими частинами тексту. 

ПРН14 ПРН14.13-З1 Виробити навички вмілого, творчого стилістично обґрунтованого 

використання різноманітних структур словосполучень і речень.  

 ПРН14.14-З1 Здійснювати самоконтроль виконаної роботи на мовному рівні та 

вносити відповідні корективи: перевірити точність цитат, 

правильність і точність мовного оформлення. 

 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна викладається  відповідно до навчального плану на першому курсі, тому 

додаткових вимог до базових дисциплін не встановлюється. Міждисциплінарні зв’язки: 

вивчення курсу ґрунтуються на знаннях, отриманих з попередньо вивчених дисциплін у 

закладах середньої школи. 

  

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА 

ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д
и
н
и

 Розподіл за формами навчання, години 

денна  заочна 

аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

 
 

аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

лекційні - - -   - - 

практичні 90 24 66   6 84 

РАЗОМ 90 24 66   6 84 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Шифри 

ДРН  
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ПРН1.1-З1 

ПРН1.2-З1 

ПРН 8.3-З1 

ПРН 8.4-З1 

1. Формування академічної культури студента. 

Засади вищої освіти. Основні поняття, підходи і завдання 

курсу. 

Університет від класичного до сучасного. 

Концепція класичного університету (Вільгельм Гумбольдт  

про дослідницький університет; Джон Генрі Ньюмен про 

ліберальний (інтелектуальний) університет). 

Покликання університету через поєднання освіти, науки і 

культури. 

Основні засади європейської освіти: незалежність, 

нейтральність; спрямованість на наукове пізнання та 

15 
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Шифри 

ДРН  
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

розвиток; критичне осмислення знання; університет як 

культурний центр. 

Університет як корпорація; корпоративна етика; 

партнерство «студент - викладач», «студент - студент», 

«студент - адміністрація» ( взаємозалежність, взаємоповага, 

взаємовигідна співпраця як запорука успішного 

функціонування університету та виконання свого 

покликання). 

Студент: нерозривність прав і обов’язків. 

Свобода вибору ВНЗ, спеціальності, вибіркових предметів, 

теми наукового дослідження і наукового керівника. 

Академічна мобільність. 

Право на здобуття якісної освіти, отримання належних знань 

і навичок, які дають змогу реалізувати себе як фахівця; 

підтримку й неупереджене ставлення з боку викладачів та 

адміністрації університету; на справедливе оцінювання 

результатів роботи  

Студент як партнер у пошуку знань. 

Обов’язки студента; регулювання університетськими 

положеннями. 

Студентське самоврядування.. 

ПРН8.3 - З1 

ПРН8.4 - З1 

 

2. Академічна доброчесність і її порушення. Кодекси 

честі. 

15 

Академічна культура, академічна доброчесність. 

Академічна культура й етика у вищій освіті. 

Нерозривність принципів академічної свободи і 

відповідальності; прав і обов’язків усіх учасників 

навчального процесу.  

Інтелектуальна свобода. Доброчесність викладача та 

адміністрації як передумова доброчесності студента. 

Академічна порядність; академічна цілісність через 

поєднання фундаментальних цінностей: чесності, довіри, 

поваги, справедливості, відповідальності. Бухарестська 

декларація етичних принципів вищої освіти у Європі. 

Академічна нечесність. Основні прояви академічної 

нечесності = табу в академічному світі: плагіат, заборонена 

допомога ( одержання чи надання допомоги на іспиті, заліку, 

контрольній роботі, яка забороняється викладачем); 

використання підручників, посібників, довідкової 

літератури під час будь-якої форм контролю, якщо це не 

передбачено її умовами; списування та передавання своєї 

роботи для списування іншим; передача та одержання 

відповідей перед іспитом тощо. 

Методи запобігання академічної нечесності; моральний 

осуд. Західний досвід покарання за нечесність: від перездачі 

іспиту, переслуховування курсу і переписування роботи до 

виключення з університету. 

Кодекси честі. Професійні кодекси як транслятори 

фундаментальних моральних принципів в усі сфери 
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Шифри 

ДРН  
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

професійної діяльності. Кодекси професійної етики = 

формування корпоративних правил: від Клятви Гіппократа 

до сучасних професійних кодексів; їхні завдання та 

імперативи; гуманітарний вимір; балансування між мораллю 

та правом. Сучасні вітчизняні й зарубіжні професійні 

кодекси. 

 

ПРН8.3- З1 

ПРН8.4- З1 

ПРН10.5-З1 

ПРН10.6-З1 

ПРН11.7-З1 

ПРН11.8-З1 

3. Інтелектуальна власність і її порушення. Як формувати 

академічну культуру? 

Інтелектуальна власність. Авторське право. Відкритий 

доступ до знань. 

Поняття інтелектуальної власності (як аналогу до 

матеріальної власності) від доби Просвітництва (Джон 

Локк: право творця літературного твору – це «його 

невід’ємне право, що виникає власне з природи творчої 

діяльності й існує незалежно від визнання його 

державною владою») до сьогодення. Інтелектуальна 

власність у постіндустріальному й інформаційному 

суспільстві: за оцінками Світового банку, 

інтелектуальний капітал в сучасній економіці становить 

понад 60% від загального обсягу кожної країни. 

Діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності. (ВОІВ). 

Авторське право: від першого закону про авторське 

право («Статут королеви Анни» в Англії у 1710 р. 

закріпив за автором виключне право на опублікування 

свого твору протягом 14 років) до сьогодні. 

Міжнародні договори із забезпеченням авторського 

права, чинні на території України: Бернська конвенція 

1886, Всесвітня конвенція про авторське право Женева 

1952р. та інші. 

Різноманіття об’єктів авторського права: наукові тексти, 

літературні твори, музичні твори, драматичні твори, 

твори образотворчого мистецтва, кінофільми і 

аудіовізуальні твори, архітектурні роботи, комп’ютерні 

програми тощо.  

Плагіат. Плагіат = порушення авторського права = 

крадіжка інтелектуальної власності. Розуміння плагіату з 

античності до сьогодення. Умови і причини «епідемії 

плагіату» в Україні. Університетські положення про 

запобігання плагіату. Плагіат у  цифровому світі. 

Різноманіття плагіату.  

Формування академічної культури через ознайомлення         

студентів із поняттям інтелектуальної власності. 

Виявлення плагіату, антиплагіатні програми. 

      

12 
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Шифри 

ДРН  
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ПРН1.1-З1 

ПРН1.2-З1 

ПРН 8.3-З1 

ПРН 8.4-З1 

4. Наукове мовлення. Культура спілкування.  

Науковий стиль. Стилі сучасної української мови 

(науковий, діловий, художній, публіцистичний, 

розмовний, конфесійний, епістолярний); сфера 

застосування, мета, мовні засоби. Мовні засоби 

наукового стилю (підстилі: науково-популярний, 

науково-навчальний): використання наукових термінів, 

таблиць, схем; оперування абстрактними поняттями; 

використання цитат; логічна послідовність; 

однозначність; аргументованість викладу; уживання 

складних речень. Наукова лексика; фахова мова. 

Культура мовлення, мовленнєвий етикет як компонент 

комунікації. Опанування академічним письмом, 

комунікативними навичками як необхідна передумова 

успішного навчання, науково-дослідної діяльності, 

фахової компетенції, успішного соціокультурного  та 

міжкультурного спілкування.  

Усне мовлення. Публічний виступ, презентація, 

доповідь: єдність форми і змісту; вербальна й 

невербальна складові (образність й виразність, 

аргументація, інтонація, міміка і жести). Контакт з 

аудиторією, риторичний інструментарій, засоби 

емоційного впливу й переконання. Навички академічної 

дискусії, полеміки. «Мозковий штурм». Мистецтво 

слухати 

. 

14 

 

ПРН10.5-З1 

ПРН10.6-З1 

 

 

5. Писемне мовлення. Підготовка й написання наукового 

тексту. 

Основні жанри наукового мовлення: монографія, стаття, 

есе, дисертація, дипломна робота, курсова робота, 

підручник, реферат (реферат-конспект, реферат-резюме, 

реферат-огляд), тези, анотація (довідкова й 

рекомендаційна анотація, загальна й аналітична 

рекомендація), рецензія (невелика стаття науково-

теоретичного чи науково-популярного характеру, що 

містить критичне осмислення наукової праці з метою  

інформування чи оцінювання), лекція, огляд, 

дослідницька пропозиція, тези тощо. 

Мистецтво читати, аналізувати, критично осмислювати 

прочитане. 

Підготовка й написання наукового тексту. Задум (на 

основі критичного опрацювання наявної літератури) – 

бачення проблеми (майбутній об’єкт дослідження) – 

пропозиція вирішення проблеми (гіпотеза) – означення 

предмету й інструментарію (методології) дослідження – 

розробка аргументації (на основі опрацювання джерел) – 

побудова тексту. Вимога оригінальності, чіткості, 

новизни. Структурування тексту: вступ – основний текст 

9 
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Шифри 

ДРН  
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

= виклад аргументації із належним використанням 

оригінальних текстів і джерел – висновки.  

Володіння мовою як запорука успішного           

працевлаштування. Написання резюме, мотиваційного 

листа,    дослідницької пропозиції. 

            

ПРН8.3-З1 

ПРН8.4-З1 

ПРН10.5-З1 

ПРН10.6 -З1 
ПРН14.13-З1 
ПРН14.14-З1 

6. Робота з джерелами  укладання бібліографії 

        Цитата. 

9 

Правила цитування й оформлення  покликань. Цитата -  

дослівний уривок з використаного тексту. За допомогою 

якого обґрунтовується, підтверджується  або 

доповнюється власна думка.  Збереження особливостей 

авторського написання при цитуванні (орфографія, 

пунктуація, виділення тощо).  

Бібліографічне покликання -  сукупність бібліографічних 

відомостей про цитовану працю, джерело, необхідних 

для загальної характеристики, ідентифікації авторства та 

бібліографічного пошуку. Коли потрібно ставити 

покликання? Належне цитування й оформлення 

покликань – основна умова уникнення плагіату.  

  

ПРН 8.3-З1 

ПРН8.4-З1 

ПРН10.5-З1 

ПРН10.6-З1 
ПРН14.13-З1 

ПРН14.14-З1 

7. Робота з джерелами  укладання бібліографії. 

Покликання.  

Національні правила оформлення покликань. 

Бібліографічні посилання. Загальні положення та 

правила складання. Міжнародні стилі оформлення 

бібліографічних покликань, особливості використання 

(залежно від сфери застосування і спеціальності). 

8 

ПРН8.3-З1 

ПРН 8.4-З1 

ПРН10.5-З1 

ПРН10.6-З1 
ПРН14.13-З1 
ПРН14.14-З1 

8. Культура оформлення наукового тексту: інформаційні 

технології на допомогу студенту  

8 

Методологія бібліографічного пошуку, робота з каталогами. 

Електронні бібліотечні каталоги. Система пошуку наукової 

інформації в Інтернеті. Електронні бази даних. 

  

 ВСЬОГО :  90 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих процедур, що 

ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення університету «Про 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований під час 

контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за рейтинговою 

(100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за офіційною відсутністю 

національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 
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Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав підсумкову оцінку 

не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною заборгованістю, що підлягає 

ліквідації відповідно до Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, умінь, 

комунікації, автономії та відповідальності студента за вимогами НРК до 6-го кваліфікаційного 

рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані виключно на 

демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді завдань 

для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних 

та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового контролю 

дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
Процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять та під час 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

іспиту  за бажанням 

студента 

Під час поточного контролю практичні заняття оцінюються якістю виконання 

контрольного завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим, то інтегральне 

значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються 

викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять не 

менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента шляхом визначення 

середньозваженого значення поточних оцінок. 
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Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час екзамену має 

право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні 

результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу на 

виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складових 

(конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної складової опису кваліфікаційного 

рівня НРК. 

 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно 

очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії студента для 

демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю лекційних 

і практичних занять в якості критерія використовується коефіцієнт засвоєння, що автоматично 

адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до еталону 

рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за 

допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і 

показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені НРК для 

бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК 

 

Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, 

принципів, методів і понять у навчанні та професійній 

діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні 

засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до 

розв’язання завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими 

помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації; 

 збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 спілкування з 

професійних питань, 

у тому числі 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними 

хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

доречна комунікаційна стратегія (сумарно не 

реалізовано сім вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 спроможність 

нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

 формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові та 

етичні аспекти; 

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 

 здатність 

продовжувати 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і 

відстоювати особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

навчання із значним 

ступенем автономії 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання – персональні комп’ютери. 

Дистанційна платформа MOODLЕ 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

8.1Базові джерела 

 

1. Гальченко С.І., Силка О.З. Основи наукових досліджень: навч.-метод. посіб.  

С.І.Гальченко, О.З. Силка. Черкаси: АММО, 2015. 93с. 

2. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: навч. посіб. з алґоритмічними 

приписами.  Г.С. Онуфрієнко. 2-ге вид. перероб. та доп.  Київ: Центр учбової літератури, 2009. 

392с.   

3. Право інтелектуальної власності: акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів. 

О.П. Орлюк, Г.О. Андрущак О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О.П. Орлюк, 

О.Д.Святоцького. Київ . Вид. дім «Ін Юре», 2007,  696с.    
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4. Семеног О.М. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. 

О. М.Семеног, О.Л. Фаст. Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. 220с. 

5. Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти. Київ: «Центр 

учбової літератури», 2014. 276с. 

 

8.2Додаткові джерела 

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. Київ: Таксон, 2016.  234с. 

2. Андрущенко В.П. Основні характеристики європейської університетської освіти та 

можливості їх реалізації в системі освіти України. В. П. Андрущенко. Науковий 

часопис Національного педагогічного університету імені  М.П. Драгоманова. Серія 5 

«Педагогічні науки: реалії та перспективи». Київ, 2011.  Вип. 26. С.3-15. 

3. Бойко Р.В. Без компіляцій і плагіату!  Р.В Бойко, М.О. Фролова . Бюлетень ВАК 

України.  Київ, 2008.  №12. С.11-13.  

4.  Бутенко О. В. Правове виховання студентів вищих технічних навчальних закладів як 

науково-педагогічна проблема. О. В. Бутенко. Актуальні проблеми державного 

управління, педагогіки та психології: зб. наук. пр. Херсон, 2014. Вип. 1.  С. 59 – 62. 

5. Войтел С. Підготовка роботи до публікації. С. Войтел. Морфологія. Дніпропетровськ, 

2013. Т.VII, №1.  С.101 – 102. 

6. Гапон Н. Ставлення студентів до виявів академічної нечесності: крос-культурний 

аналіз. Н. Гапон, А. Худзіцка-Чупала, А. Лупіна-Вегенер. Вісник Львівського 

університету. Серія «Філософські науки». Львів, 2013. Вип. 16.  С. 241 – 248. 

7. Гончаренко С. Етичний кодекс ученого. С. Гончаренко; Ін-т педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, Полтавський національний  педагогічний ун-т  імені В.Г. 

Короленка . Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. Київ-Полтава: ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2011.  Вип. 1.  С.25 – 34. 

8. Гуманенко О.О. Місце рецензії в історії наукової періодики. О. О. Гуманенко. Наукові 

записки Української академії друкарства. Серія «Соціальні комунікації».  Львів, 2015.  

Вип.1 (50). С.15 – 20. 

9. Гунчак В. М., Чепига М.П. Кодекс честі викладача як перешкода академічній 

нечесності і поблажливості. В. М. Гунчак, М. П. Чепига. Науковий вісник ЛНУВМБТ 

імені С. З Ґжицького. Львів, 2011. Т. 13, № 3 (49).  С. 14 – 23. 

10.  Джонс Р. М. Академічна корупція в Україні. Прозорість і корупція в системі вищої 

освіти України: зб. матер. конф. (2 – 22 листоп. 2002р. м. Львів). Київ: Таксон, 2003.  

Серія «Вища освіта в сучасному світі».  С. 261 – 268. 

11.  Дикань С.А. Плагіат в освіті: походження, причини та шляхи подолання. С. А. Дикань. 

Безпека життєдіяльності: всеукр. наук.-попул. журн. Київ, 2007.  №5. С.16 – 20. 

12.  Добко Т. Академічна культура як необхідна передумова ефективного управління 

сучасним університетом в умовах автономії. Т.Добко. Дух і літера. Спец. вип. 

«Університетська автономія».  Київ, 2008.  №19. С. 93 – 102.   

13.  Євсєєва Г. П. Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій. Г. П. 

Євсєєва, М. В. Савицький. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та 

архітектури. Дніпропетровськ, 2014.   №8.  С.54 – 62. 

14.  Женченко М. І. Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках: вимоги 

стандартів та видавничі реалії ( на прикладі наукових видань НАН України). М. І. 

Женченко. Наука України у світовому інформаційному просторі. Київ: 

Академперіодика, 2011. Вип. 5.  С.125 – 136. 

15.  Інграффіа Т. Інструкція з написання наукової статті. Т. Інграффіа, К-Х. Швальбе. 

Морфологія. Дніпропетровськ, 2013. Т. VII, №1.  С. 96 – 100. 

16. Інтелектуальна власність: Словник-довідник / За заг. ред. О.Д. Святоцького.  у 2-х т.: 

Т.1 Авторське право і суміжні права .За ред.О. Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка. – 
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Уклад.: В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко.  Київ, Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. 356с., 

С.157. 

 

 

Ресурси 

 

1. Дніпровська міська бібліотека  http://www.library.dp.ua/ 

2. Наукова-технічна бібліотека НТУ «Дніпровська політехніка» http://lib.nmu.org.ua// 

http://metod.kart.edu.ua/ http://lib.nmu.org.ua// 

3. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського – Режим  доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. Національна парламентська бібліотека України  - режим доступу: http://www.nplu.org/ 

  

http://www.library.dp.ua/
http://lib.nmu.org.ua/
http://metod.kart.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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