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Мета та завдання навчальноi дисциплiни 

Мета: формування академiчноУ культури, академiчноУ грамотностi, практичних навичок 
усного й писемного мовлення студентiв, необхiдних для успiшного навчання та 

майбутньоУ професiйноУ дiяльностi. 
Практична спрямованiсть курсу: як володiння мовою допоможе навчатись i зробиm 
кар' еру в будь-якiй сферi. 

Завдання курсу: допомопи студентам засвоiти особливостi жанру академiчного 
письма; здобути практичнi навички усного i писемного паукового мовлення, досвiд 
збирання i вивчення фактiв, роботи з фаховими текстами, самостiйного пошуку й 
опрацювання джерел, досвiд виконання як iндивiдуальних завдань, так i групових 
проектiв; дати можливiсть студентам виявити власнi аналiтичнi, критичнi та творчi 
здiбностi; iнтенсифiкувати комунiкацiю студентiв мiж собою, а також з викладачем; 
навчити студентiв розраховувати й планувати свiй час, критично оцiнювати власнi 
досягнення, а також працю колег. 

Робоча програма мiстить витяг з навчального плану, мету вивчення, компетентностi, якi 
мае здобути бакалавр, програмнi результати навчання, змiст курсу, темаmку практичних 
занять, вимоги до виконання iндивiдуального завдання, шкалу оцiнювання знань, вмiнь та 

навичок бакалавра, роз'яснення деяких аспектiв органiзацiI навчального процесу, список 
навчально-методичного забезпечення, джерел та лiтератури для пiдготовки до пракmчних 
занять та виконан~ iндивiдуального завдання~ Бiльшiсть позицiй зi списку розмiщено на 
Освiтньому сайтi КНУБА (https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2264) або ж за цiею 
адресою мiстяться посилання на цi джерела та лiтературу в iнтернетi. Також програма 
мiстить основнi положения щодо полiтики академiчноi: доброчесностi та полiтики 

вiдвiдуваностi занять. 

Компетентностi здобувачiв освiтньоi проrрами, що формуються в 

результатi засвоrння освiтньоi компоненти 

Iнтеrральна 

Компетентнiсть(IК) 

Заrальнi 

компетентностi 

(ЗК) 

Спiльнi 

спецiальнi 

(фаховi, 

предметнi) 

компетентностi 

Проrрамнi компетентностi 

Здатнiсть разв' язувати складнi спецiалiзованi задачi та практичнi 
проблеми у галузi комп'ютерних наук або у процесi навчання, що 

передбачае застосування теорiй та методiв iнформацiйних 
технологiй i х;;~рактеризуеться комплекснiстю та невизначенiстю 
умов. 1 

ЗК2. Здатнiсть застосовувати знания у практичних ситуацiях. 

ЗК4. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так 1 
письмово. 

ЗК7. Здатнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацii: з 
рiзних джерел. 

ЗК 11. Здатнiсть приймати обrрунтованi рiшення. 
ЗК13. Здатнiсть дiяти на основi етичних мiркувань. 
СК 1. Здатнiсть до математичного формулювання та 
дослiджування неперервних та дискретних математичних 
моделей, обrрунтовування вибору методiв 1 шдход1в для 

розв'язування теоретичних i прикладних задач у галузi 
комп'ютерних наук, аналiзу та iнтерпретування 
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(СК) 

Програмнi 

резу ль тати 

навчання за 

загальною 

пiдготовкою 
(ПР) 

СКЗ. Здатнiсть · до лог1чного мислення, побудови лог1чних 
висновкiв, використання формальних мов i моделей 
алгоритмiчних обчислень, проектування, розроблення й аналiзу 
алгоритмiв, оцiнювання 'ix ефективностi та складностi, 
розв'язностi та нерозв'язностi алгоритмiчних проблем для 
адекватного моделювання предметних областей i створення 

програмних та iнформацiйних систем. 

Програмнi резу ль тати здобувачiв освiтньо1 програми, що формуються 

в результатi засвосння освiтньо1 компоненти 

ПР8 . Використовувати методологiю системного аналiзу об'ектiв, процесiв 
i систем для задач аналiзу, прогнозування, управлiння та проектування 

• • 1 • • • • 
динам1чних процес1в в макроеконом1чних, техючних, технолог1чних 1 
фiнансових об'ектах. 
ПР9. Розробляти програмнi моделi предметних середовищ, вибирати 
парадигму програмування з позицiй зручностi та якостi застосування для 

реалiзацi'i методiв та алгоритмiв розв'язання задач в галузi комп'ютерних 
наук. 

ПР10. Використовувати iнструментальнi засоби розробки клiент-
серверних застосувань, проектувати концептуальнi, логiчнi та фiзичнi 
моделi баз даних, розробляти та оптимiзувати запити до них, створювати 
розподiленi бази даних, сховища та вiтрини даних, бази знань, у тому 
числi на хмарних сервiсах, iз застосуванням мов веб-проrрамування. 

СТРУКТУР А НАВЧАЛЬНОi ДИСЦИПЛIНИ 

Змiстовий модуль 1. Формуван~я академiчно1 куль тури студента 

Тема 1. Академiчна доброчеснiсть i ii порушення. Кодекси честi. 
Iнтелектуальна власнiсть i ii порушення. 
Лекцiя (2год.) 

План лекцi'i 

Академiчна культура, академiчна доброчеснiть. 
Академiчна культура й етика у вищiй освiтi. 
Нерозривнiсть принципiв академiчно'i свободи i вiдповiдальностi; прав i обо в' язкiв ycix 
учасникiв навчального процесу. 

Iнтелектуальна свобода. 
Доброчеснiсть викладача та адмiнiстрацi'i як передумова доброчесностi студента. 
Академiчна нечеснiсть. Основнi прояви академiчно'i нечесностi: плагiат, заборонена 
допомога (одержання чи падания допомоги на iспитi, залiку, контрольнiй роботi, яка 
забороняеться викладачем); використання пiдручникiв, посiбникiв, довiдково'i лiтератури 
пiд час будь-яко'i з форм контролю, якщо це 1не передбачено i"i умовами; списування та 
передавання свое'i роботи для списування iншим; передача та одержання вiдповiдей перед 
iспитом; використання пiдставно'i особи для вiдповiдi, iспиту тощо; подання результатiв 
групово'i роботи, якщо роботу замiсть групи виконала одна особа; подача як свое'i роботи, 
написано'i iншою особою; написания роботи на замовлення; пiдробка результатiв 
дослiдження; хабарництво. Методи запобiгання академiчно'i нечесностi; моральний осуд. 
Кодекси честi. Професiйнi кодекси як транслятори фундаментальних моральних принципiв 
в yci сфери професiйно'i дiяльностi. 
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Кодекс науковоi:' етики (проект, 2005). 
Кодекси честi украi"нських вишiв. Формування партнерства «студент- викладач», «студент 

- студент», «студент- адмiнiстрацiя» через нерозривнiсть прав i обов'язкiв сторiн. 
Iнтелектуальна власнiсть. Авторське право. Вiдкритий доступ до знань. 

Плагiат. Плагiат = порушення авторського права = крадiжка iнтелектуальноi:' власностi. 
Розумiння плагiату з античностi до сьогоднi. Види плагiату. Антиплагiатнi програми. 

Тема 2. Академiчна доброчеснiсть i академiчна нечеснiсть: випадок моrо 
унiверситету 

Практичне заняття. (2 rод.) 

Теоретичне питания: Кодекс честi в украi:'нських закладах вищоi:' освiти: аналiз базових 
положень (за вибором студентiв групи). 

Практичне завдання: Презентацiя та обговорення результатiв соцiологiчного дослiдження, 
проведеного студентами групи, на тему: «Що Ви знаете про академiчну доброчеснiсть ?» . 

Тема 3. Плаriат у масовiй культурi. 
Практичне заняття (2 год.) 

Теоретичне питания: Поняття плагiату. Види плагiату. 
Практичне завдання (на вибiр): 

1. Рольова гра «Судовий процес над Лед Зеппелiн». Пiдrрунтя: Улiтку 2016 р. у Лос
Анжелесi вiдбувся судовий процес над британською рок-групою Led Zeppelin. Учасники 
гурту звинувачувалися в крадiжцi мелодii:' американськоi:' групи Spirit, яка нiбито стала 
вступом до легендарно~ композицii:' Stairway to Heaven. Суд присяжних вiдмовився визнати 
пiсню плагiатом. Студентам пропонуеться рQзiграти судове засiдання i дiйти власних 
висновкiв щодо оригiнальностi композицii:' Stairway to Heaven. 
2. Диспут на тему: «Межi допустимих запозичень у творчостi (на прикладi кiномистецтва, 
образотворчого ми;стецтва, лiтератури чи музики)» 

i . . . . • 

Тема 4. Iнтелектуальна власнiсть i ii порушення. Формування академiчноi куль тури. 
Практичне заняття (2 год.) 

Теоретичне питания: Умови i причини «епiдемiУ плагiату» в Украi"нi. 
Можливостi й правила використання iнтелектуальноi:' власностi. 
Практичне завдання: Аналiз прикладiв порушення iнтелектуальноi:' власностi, пiдiбраних 
студентами з офiцiйних джерел. 

Змiстовий модуль 2. Усне й писемне мовлення студента. Написания тексту. 

У кладання бiблiorpaфii". 

Тема 1. Наукове мовлення. Кулыура спiлкування. Текст. 
Лекцiя (2 год.) 

Планлекцii:' 
Стилi сучасноi:' укра:iнськоi:' мови (науковий, дiловий, художнiй, публiцистичний, розмовшrй); сфери 
застосування, меrа, мовнi засоби. 1 

Мовнi засоби наукового СТИJПО, пiдстилi. У сна й писемна форми паукового СТИJПО. Наукова лексика; 
фахова мова. 

Культура мовлення, мовленне:вий етикет як компонент комунiкацii 
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У сне мовления. Публiчний висrуп, презетацiя, доповiдь: €,ДНi.сть форми i змiсту; вербальна й 
невербальна складовi (образнiсть й виразщсть, apryмeirnщiя, iнгонацiя, мiмiка i жесm). Конrакт з 
аудиторiоо, риrоричний iнсrрументарiй, засоби емоцiйноrо виптmу й переконання. Навички 
академiчноi' дискусii', полемiки. «Мозковий шrурм» (Ьrainstoпn). Мисrецrво слухmи. 
Писемне мовления. Основнi жанри науковоrо мовления: моноrрафiя, статrя, есе, дисертацiя, 
дипломна робота, курсова робота, пiдручник, прсiбник, реферат (реферат-конспект, реферат
резюме, .реферат-огляд), тези, анотацiя (довiдкова й рекомендацiйна анотацiя, заrальна й аналiтична 
рекомендацiя), рецензiя, лекцiя, огляд, дослiдшщька пропозицiя, тези тощо (див. докладнiше 
Додаток2). 

Пiщотовка й написания науковоrо текgу. Задум (на основi критичного опрацювання наявноi' 
лiтераrури) - бачения проблеми (= майбутнiй об'Е:КТ дослiджения) - пропозицiя вирiшения 
проблеми (riпотеза) - означення предмеrу й iнструменгарiю (методолоrii) дос.iriдження - розробка 
аргуменгацiI (на основi критичного опрацювання джерел) - побудова тексту. Вимоrи 
оригiнальносгi, чiткосгi, новизни. Структурування тексту: всrуп - основний текст = виклад 
аргуменгацiI iз належним використанням оригiнальних текстiв i джерел - висновки. Написания 
курсовоi', диruюмноi' робоои; належний time management-запорука успiшноrо виконання; спiвпраця 
з науковим керiвником. 

Правила цmування ·й оформления покликань. Нацiональнi правила оформления бiблiоrрафiчних 
посилань (чинни:й ДС1У 8302:2015 Бiблiоrрафiчне посилання. Заrальнi положения та правила 
складання). Мiжнароднi стилi оформления бiблiоrрафiчних посилань, особливостi використання 
(залежно вiд сфери застосування i спецiальностi); гуманiтарнi та суспiльнi науки: Нarvard 
Referencing Style, Chicago Style: Notes and BiЫiography, АР А Style, МLА Style; юриспруденцiя: 
OSCOLA Style, Austrian Guide to Legal Citation; медицина та природничi та точнi науки: ACS Style, 
Vancouver Style, Chicago Style: Author-Date, AIP Style; iнженерiя та електронiка: IEEE Style тощо 
(див. приклади у Додатку 3). Бiблiографiчний пошук. Укладання бiблiorpaфii' дослiдницькоi' pooom. 
Каталоги. Пошук iнформацii'. Робота з каталогами бiблiотек. Робота з онлайн-каталогами; онлайн
каталоrи украiнських (у тому числi унiверситетських) бiблiотек. Мiжнароднi онлайн-ресурси 

(безкошrовнi та передnлаченi). Пошук iнформацii' в hпернетi. Пошук в Google, Google Scholar, 
Google Books. Пракmчнi поради щодо органiзацii' пошуку: мета та завдання iнформацiйноrо 
пошуку; пmи та види пошуку. Науковометричнi бази даних (Scopus, Web of Science та iшпi); для 

чоrо вони iснуютъ. Сервiси для полеrшения укладання бiблiorpaфii', бiблiоrрафiчнi менеджери. 

Тема 2. Культура мови i культура мовлення 
Практичнё ·заняпя (2 год.) 

Теоретичне питания: Комунiкаnmнi ознаки кулътури мовления (правилънiсть, точнiсть, логiчнiсть, 
змiстовнiсть, доречнiсть, багатство, виразнiстъ, чистота). 
Мовнi норми. Види лiтературних мовних норм ( орфоепiчнi, акцеmуацiйнi, орфоrрафiчнi, 
пунюуацiйнi, лексичнi, словоmiрнi, rраматичнi та стилiстичнi). 
Професiйне мовления. Основнi норми усноrо професiйноrо мовления. 
Лексичнi норми мови професiйноrо спiлкування. 
Заrальна харакrеристика лексики сучасноi' украшськоi' лiтературноi' мови. 
Практичне завдання : Записmи приклади порушения мовних норм, зафiксованi в усному мовленнi 
осiб, якi оrочуютъ, або iз писемних джерел. Вказати види норми, що порушена, та правилъний 
варiант (-и). 

Тема 3. Лексичне значения слова в системi професiйного мовлення Практичне 
заняпя (2 год.) 

Теоретичне питания : Лексика за походженням: корiнна лексика та запозичения. 

Лексичне значения слова, повнозначнi та неповнозначнi слова. 
Однозначнi й багатозначнi слова. Пряме i переносне значения слiв. 
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Синонiми, анrонiми, омонiми та паронiми в системi професiйного мовлеШIЯ. 

Неолоriзми: DC поява, IШIЯХИ проЮ1КНеШ1Я у сферу професiйного спiлкування, aдarrraцtЯ у 

загальнонацiональнiй мовi. 

Абревiатура в мовi професiйного спiлкуванняi: вимоги до уrвореШIЯ i використання. Правила 

скорочування слiв. .,_ · 

flравила вживания запозиченоI лексики в пауковому стилi. 

Iншомовнi rермiни та D{ мiсце у лексшn професiйного спiлкування. 

Пракmчне завдання : 
Визначиm спiльне та вiдмiнне в лексичному значеннi наведених слiв. 

3' ясуваrn рiзющю в значеннi поданих паронiмiв, ввести DC у речеШIЯ. 

Скласrn речеШIЯ з наведеними омонiмами. 
1 

Дiбparn антонiми ДО поданих термiнiв. 

3найти у тексri зi спецiальносri mпомi украIНськi термiни та запозиченi слова. 

Пiдiбраm, де можливо, украшськi вiдповiдшпси до слiв iншомовного походжеШIЯ. 

Тема 4. Науковий стиль украiнськоiмови: 1пtсемне мовлешш 

Пракmчне занппя (2 год.) 

Теореrnчне питаШIЯ: Основнi харакrерисrnки паукового crnmo мовлеШIЯ. Мовнi засоби. 

Праюичне завдання (на вибiр): 1. Опановуемо ·науковий еmль через зiставлення. Необхiдно 

ншшсаrn твiр на обрану тему: 
а) власне пауковому стилi й б) науково-популярному пiдстилi. Для цього пропонуеться здiйсни

m 

таю кроки: 

Крок 1. С~уденr/ка самостiйно обирае тему для твору. Необхiдно, щоб ця тема знайшла 

вiдображеШIЯ в пiдручнику (будь-якому); бажано, щоб вона вiдповiдала спецiальносri. Крок 2. 

Сrуденr/ка знаходить ще одне джерело iнформаt:щ, де обрана ним/нею тема висвiтЛIОСГЬСя в 

науково-:популярному стилi. 

Крок 3. С~уденr/ка зiставляе й аналiзуе роздiл пiдручника й додаrкове джерело iнформацii'. 

Крок 4. С~уденr/ка mппе твiр (твори) на обрану тему у двох сrnлях. Бажано, щоб твори були 

написанi на аркушi формшу А 4 так, щоб кожен mip займав половину сторiнки i зiставлення було 

наочним. 

Крок 5. ОбговореШIЯ цих творiв крiзь призму специфiки паукового сrnлю пiд час занятrя. 

Або: 2. Вчимося писаm рецензiю за зразком. Необхiдно написаm рецензiю на один iз роздiлiв 

анrолош «Iдея унiверситету». 

Крок 1. С~уденr/ка ознайомлюеться з aнroлorioo та читае один iз iI роздiлiв за влас:ним вибором. 

Крок 2. Сrуденr/ка. знайомигься з рецензiями на анrолоriю, опублiкованими у престижних 

виданнях. Поорiбно звернуrn уваrу на структуру рецензiй, лоriчнiсть викладу думок: Мiнаков М. 

Культурна альrершпива. унiверсиrеrу / М. Мiнаков // Украiнський гуманiтарний огляд. - К.: 

Криrnка, 2003. - Вип. 9. - С. 13-25. Кисmок К. Recensio [Jдея Унiверсиrеrу: Анrологiя / Упоряд. М. 

3убрицька, Н. Бабалик, 3. Рибчинська - Львiв: Лiтопис, 2002. - 304 с.]/ К. Кисmок // Схiд-Захiд: 

Iсторико-кулы:уролоriчний збiрник. - Харкiв; Киi'в: Критика, 2005. - Вип. 7. 

Крок 3. _ Студенr/ка mnne власну рецензiю на тЬй роздiл кнши, яки:й вiн/вона прощпав!ла з 

урахуванням проаналiзованих рецензiй. 

Або 3. За цiоо ж схемою можна вiдпрацюваrn написаШIЯ анотацii'. 

Джерело Iдея Унiверсиrеrу: Анrологiя / Упоряд. М. 3убрицька, Н. Бабалик, 3. Рибчинська. - Львiв: 

Лiтопис, 2002. - 304 с. 
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Тема 5. ilауковий СП1J1Ь украiнськоi мови: успе мовления 

Пракгичне заняпя (4 год.) 

Теоретичне питання: Вербальнi й невербальнi складовi в усному науковому мовленнi. 
Пракmчне завдання (на вибiр ): 1. Здобуваемо навички публiчного наукового виступу. 

Рекомендовано такi теми наукових ВИС'I)'ШВ ('Iривалiсть виступу макс. 5 хв.): «Академiчна 
доброчеснiсть - вибiр успiшних професiоналiв>>; «Плаriат у мистецrвi» (див. Завдання для 
самостiйноi" роботи); <dcropiя студенrського самоврядуваmuш; «Структура i функцn студенrського 
самоврядування: досвiд США»; «Структура i функцn студенrського самоврядування: досвiд 
Yкpaiirn». Кожен виступ мае супроводжуватися його подальпm:м обговоренням. Викладач i 
студеIПИ, незалежно один вiд одного, оцimоють виступи за п'яmбальною шкалою. До уваги 

береться змiсrовнiсть виступу, послiдовнiсть викладу думок, арrуменrованiсгь, мовна компеrеJЩi.я 
доповiдача, наявнiсть чи вiдсуmiсть power-point презентацn. Наприкiнцi занятrя викладач i студеIПИ 
порiвнюють висrавленi бали. СтудеIПИ паралельно ?добувають навички peer-review. 
Або 2. Здобуваемо навички академiчн:01 дискусi.1. Для обговорення рекомендовано такi теми (на 

вибiр ): «Чи е IUiariaт невiд' €МНОЮ частиною (науковоi) творчостi або чому Котляревський та 

Ейнштейн не IUiariaтopи?»; «Роль студенrського самоврядування в дотриманнi норм академiчн:01 
доброчесностi в унiверситетi». · 

Тема 6. Кулыура оформления паукового тексrу: цmувания й покликання 

vракmчне :J_~ (2 год.) 

Теоретичнi питання: 

Правила цшування в науковому тексri (вi'ГШЗНЯНИЙ сrандарт). - Правила покликання в 

пауковому текстi (вiгmзняний сrандарт). - Мiжнароднi пршщипи цшування i посилання. 

Бiблiоrрафiчнi менеджери. 

Практичне завдання: Необхiдно написати твiр 1на тему «Призначення унiверситету» обсягом 1 

сrорiнка формшу А4. У творi потрiбно процmувати щонаймешnе 3 джерела та зробиm на них 

прикi.Jщевi покликання. На окремiй сторhщi формату А4 пропонусrься зробиm цi ж 

покликання зriдно з одним (на вибiр, вiд.повiдно до спецiальностi) iз мiжнародних стандартiв. 

Для полеппення роботи рекомендовано скористатися ресурсом Cite This for Ме (Защпуй: це для 

мене). 

Тема 7. Культура оформления паукового тексrу: укладання бiблiографii, iнформацiйнi 
технолоrii. . 

Пракmчне заняпя (2 год.) (Занятгя проводиться в унiверситетськiй бiблiотецi) 

Теоретичнi питання: Методологiя бiблiоrрафiчного пошуку, робота з каталогами. Електроннi 

бiблiотечнi каталоm:. Системи пошуку науковоi" iнформацi:i в hrrepнeтi. Електроннi бази даних. 

Практичне завдання: 

1 .Укласти бiблiоrрафiю до теми «Перспективи розритку вищоi" освiти в Украiнi» з використанням 

алфавinmх i систематичних бiблiотечних каталогiв. Список повинен мiсrити щонаймешnе 1 О 
позицiй. 

2.Доопрацювати бiблiоrрафiю до теми «Перспекгиви розвитку вищоi" освiти в Украiнi» iз 

використанням електронних ресурсiв. Список мае буm поповнени:й щонаймешnе на 1 О позицiй. 
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Змiстовий модуль 3. Офiцiйно-дiлове мовлення. Дiлова етика. 

Тема 1. Документ як основний вид писемного дiлового мовлення 
Лекцiя (2год.) 1 

План лекцi"i 

Сmлъовi особливостi дiлових паперiв та основнi вимоm до ix написания. 
Документ, його функцu. Класифiкацiя документiв. 

Тема 2. Загальнi вимоги до оформления та особливостi мови дiлових паперiв 
~рактичне заняття (2 год.) 
' 

Тео~ пиrання : Основнi реквiзmи докуменrа, рсня харакrеристика. 
Загальш вимоm до оформления та особливостi мови дiлових паперiв. 
Харакrеристика найуживанiших документiв. Вимоm до ix змiСiу та оформления. 
Види: документiв. Заява. Автобiоrрафiя. Резюме. Характеристика. Доручення. Розписка Протокол. 
Службовi записки. Службовi лисrи. Конrракт. 
Практичне завдання~ 

Скласти документи: заяву, автобiоrрафiю, JXiЗIOMe, харакrерисrику, доручення, розписку, 
протокод, пояснювальну записку тощо. 

Тема 3. Мова дiлових паперiв: мистецmо самопрезенпщii. 
Пракmчне заняпя (2 год.) 
Теоретичне mпання: Володiння мовою як запорука успiшно"i дослiдницько"i роботи та майбуrньо"i 

кар'ери. 

Пракmчне завдання (на вибiр): 1. Роm,ова rpa: Здобувш;мо навички написания резюме й 

мотивацiйного листа. У явiмо СИ'l)'ацiю: в yнiвepcиreri оголошено конкурс на замiщення посади 

лаборанrа / спецiалiсrа кафедри. С~уденти молодших курсiв допускаються до участi в конкурсi. На 

конкурс шлрiбно подаm резюме й мотивацiйний лисr. С'I)'дентам необхiдно попередньо 

ознайомиmся з правилами написания цих документiв i пiдгmуваrn ix вдома На заняпi 

рекомендовано провесrn засiдаюlя конкурсно"i кoмici"i та вибраrn переможця. Незалежно вiд вибору 

С'I)'дентiв ( С'I)'денти уважно читають тексrи один одного, таким чином здобуваючи навички peer
review), викладач мае проаналiзуваm всi поданi документи, oбparn власного переможця та пояснmи 

свiй вибiр С'I)'дентам. Або: 2. Здобуваемо навички написания дослiдницько"i пропозшni. С'I)'дентам 
пропонусrься написаm тези на щорiчну С'I)'дентську конфереlЩllО вiдповiдно до ixнix уподобань. 

Складова poбorn- аналiз С'I)'дентських тез за. попереднi роки. 
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ОСНОВНА ЛIТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА ДО КУРСУ 

ДЖЕРЕЛА 

Американська асоцiацiя унiверситетських професорiв // Прозорiсть i корупцiя в 
системi вищоУ освiти УкраУни: зб. матер . конф. (21-22 листоп. 2002 р. , м . Львiв). - К.: 

Таксон, 2003. - (Серiя «Вища освiта в сучасному свiтi»). - С. 257-258. 
Бiблiографiчне посилання. Загальнi dоложення та правила складання: ДСТУ 

8302:2015 /Нац.стандарт Украi'ни. -Вид. офiц. -Введ. з 01.07.2016. -К.: УкрНДНЦ, 2016. 
- 16 с . - (lнформацiя та документацiя). 

Вимоги до оформления дисертацiй та авторефератiв дисертацiй (розроблено на 
пiдставi ДСТУ 3008-95 «Документи. Звiти у сферi науки i технiки. Структура i правила 
?Формлення») // Бюлетень ВАК Украi'ни. -К., 2011. -№ 9/10. - С. 2-10. 
' Етичний кодекс ученого Украi'ни [проект]. - К.: Видавничий дiм 
«Академперiодика» НАН Украi'ни, 2009. - 16 с: 

Iдея Унiверситету: Антологiя / Упоряд. ,М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська. -
Львiв: Лiтопис, 2002. - 304 с. 

Кодекс етики унiверситету Конкордiя // Прозорiсть i корупцiя в системi вищоУ 
освiти Украi'ни: зб . матер. конф. (21-22 листоп. 2002 р., м. Львiв). - К. : Таксон, 2003. -
(Серiя «Вища освiта в сучасному свiтi» ). - С. 231-256. 

Нортвудський унiверситет (американський приватний унiверситет, заснований у 

1~59 р.). Кодекс етики // Прозорiсть i корупцJ в системi вищоУ освiти УкраУни: зб. матер. 
конф. (21-22 листоп. 2002 р. , м. Львiв). - К. : Таксон, 2003. - (Серiя «Вища освiта в 

сучасному свiтi»). - С. 259-260. 
Code of ethics of the Ukrainian Fulbright Association. Етичний кодекс членiв 

Фулбрайтiвського товариства Украi'ни / Харкiвська правозахисна група. - Харкiв: Права 

людини, 2008. - 32 с. 

ПIДРУЧНИКИ, ПОСIБНИКИ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНI ВИДАННЯ 

Авторське право для бiблiотекарiв: пiдручник / [Пер. з англ. О. Васильева] . -К. : 

ТОВ «IMM «ФРАКСIМ», 2015. - 196 с. 

Берегова Г.Д. Дiлова украi'нська мова. Курс лекцiй: навч.-метод. посiб. - Херсон: 

Айлант, 2004. - 240 с. 
Бондаренко С.В. Авторське право та сумiжнi права/ С.В. Бондаренко. -К.: Iн-т 

iнтел. власн. i права, 2008. - 288 с. 1 

Бралатан В.П. Професiйна етика: навч. посiб. / В.П. Бралатан, Л.В. 

Гуцаленко, Н.Г. 3дирко. - К.: Центр учбовоi' лiтератури, 2011. - 252 с. 
Бутенко Л.В . Мовлення дiлових людей на,нарадах, засiданнях, зборах: навч. посiб. 

для студ. нефiлол. спец. / Л.В. Бутенко. - 2-е вид., доп. i випр. - Алчевськ: ДГМI, 2003. -

253 с. 
j_ 

Гальченко С.1., Силка 0.3. Основи наукових дослiджень: навч.-метод. посiб. / 
С.1. Гальченко, 0.3. Силка. - Черкаси: АММО, 2015. -93 с. 

Гриценко Т.Б. Украi'нська мова за професiйним спрямуванням : навч. посiб. / Т.Б. 
Гриценко. - К.: Центр учбовоi' лiтератури, 201 о·. - 624 с. 

Етика дiлового спiлкування: навч. посiб. / за ред. Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. 

Iщенко та iн. -К.: Центр учбовоi' лiтератури, 2007. - 344 с. 
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Мацько Л.1., Кравець Л.В. Культура украi"нсько1 фахово1 мови: навч. посiб. / Л.1. 

Мацько, Л.В. Кравець. -К.: ВЦ «Академiя», 2007. - 360 с. - (Серiя «Альма-матер»). 

Онуфрiенко Г.С. Науковий стиль украi"нсько1 мови: навч. посiб. з алrоритмiчними 

приписами. / Г.С . Онуфрiенко. - 2-ге вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбовоi" лiтератури, 

2009. - 392 с. 

Основи паукового мовлення: навч.-метод. посiб. / уклад.: О.А. Бобер, С.А. 

Бронiкова, Т.Д. €горова та iн.; за ред. 1.М. Плотницькоi", Р.1. Ленди. -К.: НАДУ, 2012. -48 

с. 

Право iнтелектуально1 власностi: акад. курс: пiдруч. для студ. вищих навч. закладiв 

/ О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнiк-Сiверський та iн.; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. 

Святоцького. -К. : Вид. дiм «Iн Юре», 2007. - 696 с. 
Семеног О.М. Академiчне письмо: лiнгвокультурологiчний пiдхiд: навч. посiб. / 

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

Семеног О.М. Культура науково1 укра1нсько1 мови: навч. посiб. / О.М. Семеног. - 2-

г,~ вид., стереотщ1. :-- К.: ВЦ «Академiя», 2012. -216 с. - (Серiя «Альма-матер»). 

Ходакiвський €.1. Iнтелектуальна власнiсть: економiко-правовi аспекти: навч. посiб. 
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1 

www.nas.gov. ua/legaltexts/DocPuЫic/P-090415-2-0.pdf. 
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-Режим доступу: ela.kpi.ua/haшJle/123456789/16051. 
Рекомендацi1 до пошуку науково1 iнформацi1 за допомогою iнтернет-ресурсiв. -
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦIНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТШ 

Полiтика щодо акаде~iчноi доброчесностi 
Списування- пiд час тестування ·та iнших опитувань, якi проводяться у письмовiй 

формi, забороненi (в т.ч. iз використанням мобiльних девайсiв) . . У разi виявлення фактiв 
списування з боку студента вiн отримуе iнше завдання. У разi повторного виявлення 
призначаеться додаткове заняття для проходження тестування. 

Полiтика щодо вiдвiдування 
Студент, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, мае 

продемонструвати викладачу та надати до деканату факультету документ, який засвiдчуе 
щ причини. 

Студент, який пропустив лекцiйне заняття, повинен законспектувати змiст цього 
заняття та продемонструвати конспект викладачу до складання залiку. 

Студент, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати джерела, якi 
були визначенi викладачем як обо в' язковi для конспектування, та продемонструвати 
конспект викладачу до складання залiку, а також виконати iндивiдуальне завдання, якщо 
його виконання було передбачене планом заняття. 

1 

Методи контролю 
Основнi форми участi студента у_ навчальному процесi, що пiдлягають поточному 

контролю: вистуn на практичних заняттях; доповнення, запитання до доповiдача, рецензiя 
на вистуn; участь у дискусiях; аналiз першоджерел; письмовi завдання (тестовi, 
iндивiдуальнi роботи у формi рефератiв); та iншi письмовi роботи, оформленi вiдповiдно 
до вимог. Обов'язкова присутнiсть на лекцiйних заняттях, активнiсть впродовж семестру, 
вiдвiдування/вiдпрацювання ycix семiнарських занять, виконання iнших видiв робiт, 
передбачених навчальним планом з цiе1 дисциплiни. 

Iндивiдуальне завдання пiдлягае · захисту студентом на заняттях, яю 
призначаються додатково. 
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Iндивiдуальне завдання може бути виконане у рiзних формах. Зокрема, студенти 
можуть зробити його у виглядi реферату. Реферат повинен мати обсяг вiд 15 до 20 
сторiнок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, iнтервал 1,5), вкточати план, 
структуру основноr частини тексту вiдповiдно до плану, висновки i список лiтератури, 
складений вiдповiдно до ДСТУ 8302:2015. В рефератi можна також розмiстити словник 
базових понять до теми. Водночас iндивiдуальне завдання може бути виконане в iнших 
формах, наприклад, у виглядi презентацi1 у форматi Power Point. У цьому випадку обсяг 
роботи визначасrься iндивiдуально - залежно вiд теми. 

Лiтература, що рекомендуеться для виконання iндивiдуального завдання, наведена у 
цiй робочiй програмi, а в електронному виглядi вона розмiщена на Освiтньому .сайтi 
КНУБА, на сторiнцi кафедри. 

Текст iндивiдуального завдання подасrься викладачу не пiзнiше, нiж за мiсяць до 
початку залiковоr cecir. Заняття iз захисту iндивiдуальних завдань призначаються не 
пiзнiше~ нiж за 2 тижнi до початку cecii:. в\rкладач мае право вимагати вiд студента 
доопрацювання iндивiдуального завдання, якщо воно не вiдповiдае встановленим вимогам. 

Пiдсумковий контроль здiйснюеться пiд час проведения залiковоr cecir з 
урахуванням пiдсумкiв поточного та · модульного контролю. Пiд час семестрового 
контролю враховуються результати здачi ycix видiв навчальноr роботи згiдно зi 
структурою кредитiв. 

Оцiнювання проводиться за 100-бальною шкалою. Участь в роботi впродовж 
семестру- 100. Форма пiдсумкового контролю- залiк. 

Розподiл балiв, якi ртримують студенти 

Поточне оцiнювання 

Змiстовий модуль 1 Змiстовий модуль 2 Змiстовий модуль 3 Модульний 

контроль 
Сума 

i . . 
·- (тестове 

1 завдання) 

20 25 15 40 100 

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS 
Сума балiв за всi види ОцiнкаЕСТS Оцiнка за нацiональною 
навчальноr дiяльностi шкалою 

90-100 А 

82-89 В · 
74-81 с Зараховано 

64-73 D 
60-63 Е 

35-59 FX Не зараховано з можливiстю 
j 

повторногоскладання 

1 Не зараховано з 
0-34 F обо в' язковим повторним 

вивченням дисциплiни 
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