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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 3 
Лекції: 

6 2 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 90 30 6 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом: перший 

Лабораторні заняття: 
- - 

Семестр: ІІ Семінарські заняття: 

- - 

Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 3 

Консультації: 
- - 

Індивідуальні заняття: 
Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

54 82 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Основи академічного 
письма» є українськомовна академічна комунікація.  

Метою вивчення дисципліни є: формування академічної культури, 
академічної грамотності, необхідних практичних навичок усної і писемної мови 
у студентів, необхідних для успішного навчання та майбутньої професійної 
діяльності. 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 
компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Вступ до 
спеціальності з основами наукових досліджень», «Українська мова». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Вступ до спеціальності з основами 
наукових досліджень», «Українська мова». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 
освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:  
документознавство». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні 
результати навчання за дисципліною 

Шифр  
компете
нтності 

 

Компетентності 
Шифр  

програмних 
результатів 

Програмні результати 
навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК2. Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях 

ПРН 9.  
 

 

 

Здійснювати пошук інформації в 
різних джерелах для розв’язання 
навчальних та професійних 
завдань. 



ПРН 10.  
 

 

 

ПРН 16. 

Володіти інформаційною 
культурою, вмінням 
узагальнювати, аналізувати і 
синтезувати інформацію.  
Оцінювати результати діяльності 
та відстоювати прийняті рішення. 

ЗК4. Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, 
так і письмово. 

ПРН 12. Вільно спілкуватися з 
професійних питань, включаючи 
усну, письмову та електронну 
комунікацію українською мовою 
та однією з іноземних мов. 

ЗК7. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу 
інформації з різних джерел. 

ПРН 9  
 

 

 

ПРН 10. 

Здійснювати пошук інформації в 
різних джерелах для розв’язання 
навчальних та професійних 
завдань. 
Володіти інформаційною 
культурою, вмінням 
узагальнювати, аналізувати і 
синтезувати інформацію.  

ЗК8. Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 

ПРН 10. 
 

 

 

ПРН 16. 

Володіти інформаційною 
культурою, вмінням 
узагальнювати, аналізувати і 
синтезувати інформацію 

Оцінювати результати діяльності 
та відстоювати прийняті рішення. 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК1.  Здатність здійснювати 

відбір, аналіз, оцінку, 
систематизацію, моніторинг, 
організацію, зберігання, 
розповсюдження та надання 
в користування інформації та 
знань у будь-яких форматах. 

ПРН 9. 
 

 

 

ПРН 10.  
 

 

 

Здійснювати пошук інформації в 
різних джерелах для розв’язання 
навчальних та професійних 
завдань. 
Володіти інформаційною 
культурою, вмінням 
узагальнювати, аналізувати і 
синтезувати інформацію.  

ФК2. Здатність використовувати 
методи систематизації, 
пошуку, збереження, 
класифікації інформації для 
різних типів контенту та 
носіїв. 

ПРН 9.  
 

 

 

ПРН 10.  
 

 

 

Здійснювати пошук інформації в 
різних джерелах для розв’язання 
навчальних та професійних 
завдань. 
Володіти інформаційною 
культурою, вмінням 
узагальнювати, аналізувати і 
синтезувати інформацію.  

ФК5. Здатність використовувати 
автоматизовані 
інформаційно-пошукові 
системи 

ПРН 9. Здійснювати пошук інформації в 
різних джерелах для розв’язання 
навчальних та професійних 
завдань. 

ФК8. Здатність до подальшого 
навчання з високим рівнем 
автономності, постійного 

підвищення рівня 
інформаційної культури. 

ПРН 16.  
 

ПРН 22. 

Оцінювати результати діяльності 
та відстоювати прийняті рішення. 
Навчатися з метою поглиблення 
набутих та здобуття нових 
фахових знань. 

 

 



Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 
дисципліною 

Шифр  
компете 
нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК2  ПРН 7, ПРН 9, ПРН 
10 

  

ЗК4 ПРН 12  ПРН 12 ПРН 12 

ЗК7  ПРН 9, ПРН 10 ПРН 9  

ЗК8  ПРН 10, ПРН 16  ПРН 16 

ЗК9   ПРН 14 ПРН 14 

ФК1  ПРН 9, ПРН 10 ПРН 9  

ФК2  ПРН 9, ПРН 10   

ФК5  ПРН 7   

ФК8  ПРН 16,  ПРН 16, ПРН 22 
 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
з/п 

Назви модулів / тем 

Кількість годин  
(денна форма навчання) 
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(заочна форма навчання) 
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1. Академічна 
доброчесність. 
Етичний кодекс 

ученого 

4 2 2    2 4 2 2    6 

2. Головні засади 
академічного письма 

4 2 2    4       6 

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

4 2 2    4       6 

4. Плагіат у масовій 
культурі 

2  2    4   2    6 

5. Академічне письмо 

як різновид 
наукового 
спілкування 

2  2    4       6 

6. Основні категорії 
академічного тексту 

2  2    4       6 

7. Види академічних 
текстів 

2  2    4       6 

8. Змістове наповнення 
академічного тексту 

  2    4   2    6 

9. Інтертекстуальність 

академічного тексту 

  2    4       6 

10. Структура 
академічного тексту 

  2    4       6 



11. Вступ і висновок у 
структурі 
академічного тексту 

  2    4       6 

12. Академічний текст 
як об’єкт 
редагування 

  6    4       6 

13. Академічне есе як 
жанр академічного 
письма 

  2    4       6 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 36 6 30    54 8 2 6    82 
 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
Тема 1. Академічна доброчесність. Етичний кодекс ученого 

Академічна доброчесність як запорука якісної вищої освіти. Законодавче 
забезпечення академічної доброчесності в Україні. Академічна культура: поняття, 
функції, складові. Академічна нечесність та методи її запобігання. Етичний кодекс 
ученого. Кодекс академічної доброчесності Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету. Бухарестська декларація етичних принципів вищої освіти. 

Тема 2. Головні засади академічного письма 

Основні характеристики поняття «академічне письмо». Поняття академічної 
грамотності та його структура. Концепція «персональний процес – практика – 

публічний продукт» у створенні академічного тексту. Роль критичного мислення у 
створенні авторського оригінального академічного тексту. 

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

Авторське право та його об’єкти. Інтелектуальна власність. Правила 
використання об’єктів інтелектуальної власності. Законодавче забезпечення та 
міжнародні угоди щодо захисту прав інтелектуальної власності.  Система органів 
управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні. 

Тема 4. Плагіат у масовій культурі 
Поняття плагіату в Україні та світі. Законодавство України про запобігання 

плагіату. Поняття академічного плагіату. Види академічного плагіату. Засоби 
запобігання та протидії академічному плагіату. Огляд програм, спрямованих на 
виявлення плагіату. 

Тема 5. Академічне письмо як різновид наукового спілкування 

Науковий стиль, науковий текст, академічна комунікація, академічне письмо: 
інтегральне та диференційне. Основні характеристики наукового стилю мовлення 
(функції, підстилі, їх жанри). Мовні засоби наукового стилю. Жанри академічного 
письма: первинні та вторинні. 

Тема 6. Основні категорії академічного тексту 

Наукове знання як специфічний зміст наукового тексту. Інформативність, 
членованість, зв’язність, лінійна послідовність, цілісність, проспекція, модальність, 
завершеність як основні категорійні ознаки академічного тексту. Основні властивості 
наукового знання. Моделювання наукового знання. 

Тема 7. Види академічних текстів 

Репрезентаційні й аргументаційні форми мовлення в академічній комунікації, 
їх типи та особливості. Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування. Текст-доказ. 
Текст-визначення. 



Тема 8. Змістове наповнення академічного тексту 

Наукова теорія. Функції наукової теорії. Методологія наукового знання. 
Предметний зміст нового знання крізь призму відомого, усталеного. Реалізація 
категорій об’єктивності, суб’єктивності й оцінності при подачі теоретичних 
відомостей. Наукова дискусія. Доведення / спростування актуалізованих тверджень. 

Тема 9. Інтертекстуальність академічного тексту 

Поняття про свій / чужий текст. Різновиди компресії академічного тексту. 
Конспектування. Реферування. Тезування. Анотування. Групування джерел. 
Систематизація матеріалу. Переказ, перефразування, компіляція і плагіат. 
Посилання, перепосилання та цитування, перецитування, самоцитування: доцільність, 
вмотивованість, аргументованість, коректність. 

Тема 10. Структура академічного тексту 

Абзац як структурний елемент академічного тексту і засіб реалізації категорій 
зв’язності й цілісності. Структура абзацу. Роль першого речення в абзаці. Логіко-

смисловий аналіз побудови речень та абзаців. Типи зв’язків речень в абзаці. 
Доцільність / недоцільність використання лексичних повторів. Способи і засоби 
досягнення точності, послідовності, зрозумілості. Аналіз і синтез матеріалу. 

Тема 11. Вступ і висновок у структурі академічного тексту 

Рамкові й ситуативні мовні кліше в академічному тексті. Основні функції й 
характеристики вступу академічного тексту. Академічно грамотне обґрунтування 
актуальності теми, висвітлення стану розробки проблеми, формулювання об’єкта, 
предмета, мети та завдань. Зв’язок вступу та висновків. Співвідношення теми, мети, 
завдань і висновків академічного тексту. Типові помилки в написанні загальних 
висновків. Смисловий аналіз фрагментів відповідних композиційних елементів 
академічного тексту. 

Тема 12. Академічний текст як об’єкт редагування 

Основні (дотекстовий / текстовий) підходи до редагування академічного 
тексту. Види правки академічного тексту. Правка-вичитування. Правка-скорочення. 
Правка-доопрацювання. Правка-переробка. 

Дотримання психологічних засад створення академічного тексту. Факт в 
академічному тексті. Перевірка фактичного матеріалу. Психологічні причини 
фактичних помилок. Помилки занадто великої активності (багатослівність, 
пропускання необхідних ланок у ланцюзі роздумів або їх зредукованість і т. ін.). 
Помилки втомленості (повтори, неточність у слововживанні, в аргументуванні і т. 
ін.). Помилки браку творчої уяви, творчого підходу до написання тексту 
(стандартизованість викладу, робота за схемою і т. ін.). 

Дотримання логічних засад створення академічного тексту. Закон тотожності. 
Закон суперечності. Закон вилучення третього. Закон достатньої підстави. Прийоми, 
що допомагають перевірити правильність логічних зв’язків. Усунення логічних 
недоліків. 

Редагування словосполучень і речень. Вибір нормативних лексико-

семантичних та фразеологічних мовних засобів для створення академічного тексту. 
Різновиди лексико-фразеологічних порушень (невмотивована семантична 
модифікація лексем; невмотивоване багатослів’я; невмотивований плеоназм; 
невмотивована тавтологія; невмотивована синонімія; невмотивована паронімія; 
невмотивована міжмовна омонімія; невмотивоване калькування лексем; 
невмотивовані запозичення і т. ін.). 

Тема 13. Академічне есе як один із жанрів академічного письма 

Жанрові особливості й різновиди академічного есе. Етапи організації процесу 
академічного письма (написання есе). Способи організації академічного есе. 



Структура академічного есе. Рекомендації щодо підготовки й написання 
академічного есе: критерії оцінювання. Диференціація есе за функціональним 
призначенням (академічне / неакадемічне), змістовим наповненням (філософське, 
літературно-художнє, лінгвістичне, педагогічне, математичне і т. ін.), типом 
мовлення (опис, розповідь, міркування, доказ). 
 

5.2. Тематика практичних занять. 
Тема 1. Академічна доброчесність. Етичний кодекс ученого. 
Тема 2. Головні засади академічного письма. 
Тема 3. Авторське право. Правила використання об’єктів інтелектуальної 

власності. 
Тема 4. Плагіат у масовій культурі. 
Тема 5. Академічне письмо як різновид наукового спілкування. 
Тема 6. Основні категорії академічного тексту. 
Тема 7. Види академічних текстів. 
Тема 8. Змістове наповнення академічного тексту. 
Тема 9. Інтертекстуальність академічного тексту. 
Тема 10. Структура академічного тексту. 
Тема 11. Вступ і висновок у структурі академічного тексту. 
Тема 12. Академічний текст як об’єкт редагування. 
Тема 13. Академічне есе як один із жанрів академічного письма. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
№ 
з/п 

Вид роботи 
Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 6 Конспект лекцій 

2. Підготовка до практичних занять 30 Конспект практичних 

занять 3. Підготовка до проміжного контролю знань 4 

4. Складання термінологічного словника 4 Термінологічний словник 

5. Написання академічного есе 4 Академічне есе 

6. Анотування наукових статей 2 Анотації статей 

7. Реферування наукових статей 2 Реферати статей 

8. Підготовка індивідуального завдання 2 Індивідуальне завдання 
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Ключові слова для термінологічного словника 
Академічне письмо, академічне есе, академічна грамотність, інформаційна 

грамотність, міжкультурна грамотність, критичне мислення; академічна доброчесність, 
академічна культура, форми виявів академічної нечесності, академічне шахрайство, конфлікт 
інтересів, методи запобігання академічної нечесності, виховні та дисциплінарні санкції, 
етичний кодекс ученого; авторські права, об’єкти авторського права, творча діяльність, 
промислова власність, інтелектуальна власність, об’єкти права інтелектуальної власності, 
структури органів регулювання охорони інтелектуальної власності, недержавні інституції; 
плагіат, академічний плагіат, види плагіату, дослівний плагіат, мозаїчний плагіат, 
неадекватне перефразування, рерайт, компіляція, фальсифікація, реплікація, републікація; 

текст, дискурс. 
 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 
1. Провести соціологічне дослідження з теми «Що ви знаєте про академічну 

доброчесність?» (зразок питальника див.: Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного 
письма: Методичні рекомендації та програма курсу. – К., 2016. – 61 с. – Додаток 1), 
зробити презентацію матеріалів дослідження. 



2. Підготувати  реферат на тему «Межі допустимих запозичень у творчості (на 
прикладі кіномистецтва, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва тощо)». 

3. Написати рецензію на монографію зі спеціальності. 
4. Підготувати виступ на тему «Чому Котляревський та Ейнштейн не 

плагіатори?» 

5. Підготувати своє резюме для участі у конкурсі на заміщення вакантної 
посади. 

6. Підготувати тези виступу на студентській науково-практичній конференції 
(тему обрати самостійно відповідно до свого майбутнього фаху). 

7. Здійснити письмовий аналіз серіалу «Беверлі-Хіллз 90210» (оригінальні 
серії, 1 сезон, 6 серія Higher Education). 

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: практичні заняття, індивідуальні завдання. 
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 
6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 
 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Результати вивчення навчальної дисципліни оцінюються за допомогою 

модульної контрольної роботи, яка складається з двох питань та одного завдання, 
наприклад: 

1. Академічна культура: поняття, функції, складові. Академічна нечесність та 
методи її запобігання. 

2. Обґрунтування актуальності теми, висвітлення стану розробки проблеми, 

формулювання об’єкта, предмета, мети та завдань. 
3. Здійснити анотування наукової статті зі спеціальності.   

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 
Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 
шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним 
матеріалом, висловлює свої думки, 
робить аргументовані висновки, 
рецензує відповіді інших студентів, 
творчо виконує індивідуальні та 
колективні завдання; самостійно 
знаходить додаткову інформацію та 
використовує її для реалізації 
поставлених перед ним завдань; 
вільно використовує нові інфор-

маційні технології для поповнення 
власних знань 

може аргументовано обрати 
раціональний спосіб виконання 
завдання й оцінити результати 
власної практичної діяльності; 
виконує завдання, не перед-

бачені навчальною програмою; 
вільно використовує знання для 
розв’язання поставлених перед 
ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним 
матеріалом, застосовує знання на 
практиці; узагальнює і систематизує 
навчальну інформацію, але допускає 
незначні огріхи у порівняннях, 
формулюванні висновків, застосу-

ванні теоретичних знань на практиці 

за зразком самостійно виконує 
практичні завдання, перед-

бачені програмою; має стійкі 
навички виконання завдання 



Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 
поверхово, фрагментарно, на рівні 
запам’ятовування відтворює певну 
частину навчального матеріалу з 
елементами логічних зв’язків, знає 
основні поняття навчального мате-

ріалу 

має елементарні, нестійкі 
навички виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 
половини) при незначному 
загальному обсязі навчального 
матеріалу; відсутні сформовані 
уміння та навички; під час відповіді 
допущено суттєві помилки 

планує та виконує частину 
завдання за допомогою 
викладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 
матеріалом 

виконує лише елементи 
завдання, потребує постійної 
допомоги викладача 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 
науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 
задачі стандартним способом, послуговується науковою 
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 
рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 
аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 
необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 
навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 
аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 
дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 
завдань. 

1 бал  
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 
запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань. 



 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань, 
наводить приклади, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу, вільно послуговується науковою термінологією, 
наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 
аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 
розкриває зміст теоретичних питань, наводить приклади, 
використовує обов’язкову літературу, послуговується науковою 
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень. Однак не здатний до 
глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 
користується необхідною літературою, припускається суттєвих 
неточностей та помилок. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє темою, 
однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) 
викладає окремі питання теми, не розкриває зміст теоретичних 
питань і практичних завдань. 

1 бал  
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми, володіє навчальним матеріалом на рівні 
розпізнавання явищ, припускається суттєвих помилок, відповідає 
на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє темою та не в змозі 
його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та 
практичних завдань. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 
Модульна контрольна робота оцінюється в межах від «0» до «30» балів за такими 
критеріями: 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5  

(28-30 балів) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань, 
наводить приклади, вільно послуговується науковою 
термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних 
думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4  

(21-27 балів) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 
розкриває зміст теоретичних питань, наводить приклади, 
послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні 
деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 
допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні 
помилки. 



3  

(16-20 балів) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень. Однак не здатний до 
глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, 
припускається суттєвих неточностей та помилок. 

2 

(0-15 балів)  

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 
навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 
аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання тем, не 
розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 
Вивчення навчальної дисципліни завершується заліком, який виставляється на основі 

всіх виконаних студентом видів робіт, зазначених у робочій програмі навчальної 
дисципліни. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Проектор, інтерактивна дошка, комп’ютер. 
 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 
1. Фундаментальні цінності академічної доброчесності. Переклад з англійської. 
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