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ДЛЯ ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ 
 

Рівень вищої освіти: бакалавр 

Спеціальність: для всіх спеціальностей 

Назва дисципліни: Культура наукової мови  

та принципи академічної доброчесності 

Мова навчання: українська 

Викладач: Рускуліс Лілія Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, доцент 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання: 
української мови і літератури 

Контактна інформація: kaf.lit2015@ukr.net 

Рік і семестр вивчення 

курсу:  
2022-2023 

Кількість кредитів ЄКТС: 5 кредитів 

Загальна кількість годин:  150 годин 

Лекцій:  10 годин 

Практичних занять: 16 годин 

Самостійної роботи: 124 годин 

Форма підсумкового 

контролю: 
залік 

Опис навчальної 

дисципліни. 
Мета курсу: формування культури 

наукової мови; вироблення необхідних умінь та 

навичок роботи з науковими текстами різних 

жанрів; засвоєння вимог до композиційно-
логічної структури усного проголошення 

результатів наукової розвідки; формування 

академічної доброчесності здобувача вищої 



освіти та з’ясування шляхів запобігання 

академічного плагіату. 
Основними завданнями вивчення 

дисципліни є: ознайомити студентів із 

загальними ознаками наукового стилю, його під 

стилями; з’ясувати специфічні риси усного й 

писемного наукового стилю на усіх мовних 

рівнях; визначити принципи укладання 

наукових текстів та їхні ознаки; обґрунтувати 

методичні орієнтири роботи з різними жанрами 

наукових текстів; проаналізувати шляхи 

репрезентації наукових студіювань; з’ясувати 

зміст та предмет, структуру академічної 

доброчесності та її соціальне призначення; 

проаналізувати законодавче поле академічної 

доброчесності; схарактеризувати види та 

способи порушення авторського права й шляхи 

захисту авторських прав; визначити види та 

способи плагіату та особливості виявлення 

його; засвоїти методологію укладання 

бібліографії. 
Програмні результати навчання:  
ПРН 1 Знання та розуміння предметної 

галузі й розуміння професійної діяльності. 

Уміння оперувати сучасним категоріально-
термінологічним апаратом наукового мовлення 

в його усній та писемній формах.  
ПРН 2. Здатність до пошуку, оцінювання, 

інтерпретації та синтезу  наукової інформації, 

отриманої з різних джерел. 
ПРН 3. Засвоїти принципи академічної 

доброчесності. 
1. 3. Згідно з вимогами освітньо-

професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  
І. Загальнопредметні:  
ЗК 1. Знання загальних питань із філософії 

науки, методології наукових досліджень та 

організації науки в Україні. 
ІІ. Фахові:  
ФК 3. Використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій під 



час організації навчально-виховного процесу в 

закладах середньої освіти і ЗВО, зокрема для  

мотивації, оптимізації, інтенсифікації 

навчальної діяльності та контролю навченості, 

розв’язання завдань підготовки звітів, 

підвищення кваліфікації й залучення до 

навчального процесу всіх зацікавлених осіб. 
ФК 7. Здатність до програмування, 

організації та поетапного проведення 

теоретичних досліджень,  виконання 

експериментальної роботи й висвітлення 

здобутих наукових результатів у фахових 

виданнях різної категорії та на відповідних 

наукових заходах 
ФК 13. Здатність аналізувати загальну 

парадигму організації і змісту наукового й 

позанаукового знання; аналізувати світоглядні 

цінності, що закладаються в процесі навчально-
виховної діяльності. 

ФК 14. Володіння концепціями 

гуманітарних і суспільних наук, використання 

їх положень у різних сферах викладацької та 

науково-дослідницької діяльності. 
ФК 17. Здатність самостійно проводити 

науково-дослідницьку роботу. 
ФК 18. Здатність застосовувати інноваційні 

технології 
ФК 19. Володіння українською мовою на 

високому рівні й здатність оперувати мовними 

засобами на повний спектр соціокультурних 

явищ. 
 


