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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

«Академічна українська мова» 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 061 – «Журналістика» 

Рік навчання І, семестр I 

Кількість кредитів: 5,5.  

Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 

 

Викладач: 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Шабуніна Вікторія Валентинівна 

Профайл 

викладача 

https://ukrzn.jimdofree.com/ 

https://orcid.org/0000-0001-7957-3378 

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=Z7PLqBcAAAAJ&authuser=1 

https://publons.com/researcher/3104607/viktoriia-shabunina/publications/ 

 

Контактна 

інформація 

Ел. адреса: shabuninaviktoria@gmail.com 

Телефон: +38(050)7865344 

Розклад 

занять 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher 

 

Графік 

консультацій 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher 

 

 

Опис дисципліни 

 

Викладання та навчання. Курс складається з лекційних, практичних і 

семінарських занять та самостійної роботи. Навчання здійснюється з урахуванням 

послідовності викладу матеріалу. Систематизація та повторення матеріалу 

здійснюється з дотриманням одного з основних методичних принципів: від 

простого до складного з поступовим наростанням складності. Дисципліна 

«Академічна українська мова»  надає студентам основні базові знання про 

науковий стиль української літературної мови; орфоепічні, лексичні, 

морфологічні, синтаксичні, орфографічні та пунктуаційні норми сучасної 

української мови; особливості професійної комунікації; форми колективного 

обговорення професійних проблем; ділові папери як засіб писемної професійної 

комунікації; українську термінологію у професійному спілкуванні; науковий 

стиль і його засоби у професійному спілкуванні; жанрологію наукового  стилю.. 

Метою навчальної дисципліни «Академічна українська мова ні» є 

https://ukrzn.jimdofree.com/
https://orcid.org/0000-0001-7957-3378
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=Z7PLqBcAAAAJ&authuser=1
https://publons.com/researcher/3104607/viktoriia-shabunina/publications/
mailto:shabuninaviktoria@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
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формування академічної культури і навичок академічного письма. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є такі: 

• сформувати правильне й чітке розуміння академічної доброчесності; 

• сформувати розуміння академічної свободи; 

• виробити навички написання і оформлення наукових робіт; 

• сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, 

коригування та перекладу наукових текстів. 

   

Компетентності та програмні результати навчання 

 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути загальні та фахові 

компетентності: 

ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень 

і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується 

невизначеністю умов. 

ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями.  

 ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою. 

СК12. Здатність здійснювати наукові дослідження у медіагалузі. 

СК14. Здатність до ефективної, конструктивної та продуктивної комунікації 

у професійній сфері. 

 

 Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. 

ПР03. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що 

організована й проведена самостійно або разом з колегами.  

ПР04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.  

ПР08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, 

про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань.  

ПР11. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 

електронну комунікацію, українською мовою. 

ПР24. Планувати та здійснювати наукові дослідження у медіагалузі.  

ПР26. Ефективно взаємодіяти та спілкуватись у професійній сфері. 

 

Структура курсу 

 
Кількість годин Тема Результати навчання Завдання 
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а
к
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. 
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н

. 
Змістовий модуль 1. Формування академічної культури студента 

2 

4 2 15 

Тема 1.  Складові 

академічної 

культури. 

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та 

операції на основі 

отриманих знань. ПР03. 

Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована 

й проведена самостійно 

або разом з колегами.  

ПР04. Виконувати 

пошук, оброблення та 

аналіз інформації з 

різних джерел.  

ПР08. Виокремлювати 

у виробничих ситуаціях 

факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує 

знань, і розкривати 

способи та джерела 

здобування тих знань.  

ПР11. Вільно 

спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, 

письмову та 

електронну 

комунікацію, 

українською мовою. 

ПР24. Планувати та 

здійснювати наукові 

дослідження у 

медіагалузі.  

ПР26. Ефективно 

взаємодіяти та 

спілкуватись у 

професійній сфері. 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання, тестування. 

2 
4 2 15 

Тема 2. 

Академічна 

доробчесність. 

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та 

операції на основі 

отриманих знань. ПР03. 

Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована 

й проведена самостійно 

або разом з колегами.  

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання, тестування. 

С
а
м

. 

р
о
б
о
т
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С
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. 
за
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ПР04. Виконувати 

пошук, оброблення та 

аналіз інформації з 

різних джерел.  

ПР08. Виокремлювати 

у виробничих ситуаціях 

факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує 

знань, і розкривати 

способи та джерела 

здобування тих знань.  

ПР11. Вільно 

спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, 

письмову та 

електронну 

комунікацію, 

українською мовою. 

ПР24. Планувати та 

здійснювати наукові 

дослідження у 

медіагалузі.  

ПР26. Ефективно 

взаємодіяти та 

спілкуватись у 

професійній сфері. 

Змістовий модуль 2. Академічне письмо 

 
 
 
 
2 

4 2 15 

Тема 3. Усна і 

писемна мова. 

Науковий 

стиль. 

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та 

операції на основі 

отриманих знань. ПР03. 

Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована 

й проведена самостійно 

або разом з колегами.  

ПР04. Виконувати 

пошук, оброблення та 

аналіз інформації з 

різних джерел.  

ПР08. Виокремлювати 

у виробничих ситуаціях 

факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує 

знань, і розкривати 

способи та джерела 

здобування тих знань.  

ПР11. Вільно 

спілкуватися з 

професійних питань, 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання, тестування. 
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включаючи усну, 

письмову та 

електронну 

комунікацію, 

українською мовою. 

ПР24. Планувати та 

здійснювати наукові 

дослідження у 

медіагалузі.  

ПР26. Ефективно 

взаємодіяти та 

спілкуватись у 

професійній сфері. 

 
 
 
 
2 

4 2 15 

Тема 4. Культура 

академічного 

мовлення. 

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та 

операції на основі 

отриманих знань. ПР03. 

Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована 

й проведена самостійно 

або разом з колегами.  

ПР04. Виконувати 

пошук, оброблення та 

аналіз інформації з 

різних джерел.  

ПР08. Виокремлювати 

у виробничих ситуаціях 

факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує 

знань, і розкривати 

способи та джерела 

здобування тих знань.  

ПР11. Вільно 

спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, 

письмову та 

електронну 

комунікацію, 

українською мовою. 

ПР24. Планувати та 

здійснювати наукові 

дослідження у 

медіагалузі.  

ПР26. Ефективно 

взаємодіяти та 

спілкуватись у 

професійній сфері. 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання, тестування. 

 
 

2 2 15 
Тема 5. Науково-

дослідницька 

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та 

Дослідження 

теоретичних питань, 
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4 

робота. операції на основі 

отриманих знань. ПР03. 

Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована 

й проведена самостійно 

або разом з колегами.  

ПР04. Виконувати 

пошук, оброблення та 

аналіз інформації з 

різних джерел.  

ПР08. Виокремлювати 

у виробничих ситуаціях 

факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує 

знань, і розкривати 

способи та джерела 

здобування тих знань.  

ПР11. Вільно 

спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, 

письмову та 

електронну 

комунікацію, 

українською мовою. 

ПР24. Планувати та 

здійснювати наукові 

дослідження у 

медіагалузі.  

ПР26. Ефективно 

взаємодіяти та 

спілкуватись у 

професійній сфері. 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання, тестування. 

 
 
 
 
4 

2  15 

Тема 6. 

Оформлення 

результатів 

наукової роботи. 

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та 

операції на основі 

отриманих знань. ПР03. 

Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована 

й проведена самостійно 

або разом з колегами.  

ПР04. Виконувати 

пошук, оброблення та 

аналіз інформації з 

різних джерел.  

ПР08. Виокремлювати 

у виробничих ситуаціях 

факти, події, відомості, 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання, тестування. 
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процеси, про які бракує 

знань, і розкривати 

способи та джерела 

здобування тих знань.  

ПР11. Вільно 

спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, 

письмову та 

електронну 

комунікацію, 

українською мовою. 

ПР24. Планувати та 

здійснювати наукові 

дослідження у 

медіагалузі.  

ПР26. Ефективно 

взаємодіяти та 

спілкуватись у 

професійній сфері. 

 

 

 

2 

2  10 

Тема 7.  

Бібліографічний 

апарат. 

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та 

операції на основі 

отриманих знань. ПР03. 

Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована 

й проведена самостійно 

або разом з колегами.  

ПР04. Виконувати 

пошук, оброблення та 

аналіз інформації з 

різних джерел.  

ПР08. Виокремлювати 

у виробничих ситуаціях 

факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує 

знань, і розкривати 

способи та джерела 

здобування тих знань.  

ПР11. Вільно 

спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, 

письмову та 

електронну 

комунікацію, 

українською мовою. 

ПР24. Планувати та 

здійснювати наукові 

дослідження у 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання, тестування. 
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медіагалузі.  

ПР26. Ефективно 

взаємодіяти та 

спілкуватись у 

професійній сфері. 

 

 

 

2 

2  9 

Тема 8. Наукові 

бази даних. 

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та 

операції на основі 

отриманих знань. ПР03. 

Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована 

й проведена самостійно 

або разом з колегами.  

ПР04. Виконувати 

пошук, оброблення та 

аналіз інформації з 

різних джерел.  

ПР08. Виокремлювати 

у виробничих ситуаціях 

факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує 

знань, і розкривати 

способи та джерела 

здобування тих знань.  

ПР11. Вільно 

спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, 

письмову та 

електронну 

комунікацію, 

українською мовою. 

ПР24. Планувати та 

здійснювати наукові 

дослідження у 

медіагалузі.  

ПР26. Ефективно 

взаємодіяти та 

спілкуватись у 

професійній сфері. 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання, тестування. 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Індивідуальні завдання, 

презентації, реферати до 

практичних занять 

Щотижня, згідно з 

розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/teacher 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
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2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно з 

розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/teacher 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з тем Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Підсумкове тестування Наприкінці вивчення курсу Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується таке: 

1. Відвідування лекційних, практичних і семінарських занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання поточних і підсумкових тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати 

інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення 

до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
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У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково -

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=061 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Питання до іспиту. 

4. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю http://krnu.org/enrol/index.php?id=382, правила нарахування 

рейтингових балів на усі види навчальної діяльності здобувача вищої освіти 

при вивченні курсу. 

 

Рекомендована література 

Базова 

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.   К.: Таксон, 2016.  234 с.  

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

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=061
http://krnu.org/enrol/index.php?id=382
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Черкаси: АММО, 2015. 93 с. 

3. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення: навч. посіб. К. : 

Центр навчальної літератури, 2003. 536 с. 

4. Микитюк О. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки : навч. 

посібник.  2-ге вид., зі змін, та допов.   Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2017.   236 с. 

5. Семеног О.М., Фаст О. Л. Академічне письмо: лінгвокультурологічний 

підхід: навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. 220 с. 

6.  Хоружий Г.Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти.   

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012.   320 с. 

7. Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: Методичні рекомендації 

та програма курсу. К., 2016. 61 с. 

Допоміжна 

1. Shabunina V. Main linguistic barriers of globalization processes. Theoretical and 

empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers 

«ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical 

Conference (Vol. 2), July 24, 2020. Р. 41-42. Oxford, United Kingdom: Oxford 

Sciences Ltd. & European Scientific Platform.  

2. Studying of the school system development problem of Poltava region in the first 

half of the 50-ies of the XX century / L. Butko, D. Vasylenko, V. Maslak, O. Tur, 

V. Shabunina. Вісник Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Серія Педагогічні науки. 2017. № 2 (103). Ч. 2. 

С. 10-18. 

3. Тур О. М., Шабуніна В. В. Стандатри ISO, присвячені процесам 

оцифрування, конверсії та міграції документів. Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія: наук. журн. / М-во культури України, 

Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. Київ: НАКККіМ, 2019. № 4. 

C.54–62. 

4. Шабуніна В. В. Комунікативно-прагматична інтерпретація в науково-

навчальному тексті. Virtus : Scientific Journal. March №12, 2017. C.196–198. 
5. Шабуніна В. В. Мовні домінанти діалогічної організації писемних науково-

навчальних текстів. Вісник Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2015. Вип.73. С.86–89. 

6. Шабуніна В. В. Науково-професійна термінологія як основа формування 

мовленнєвої фахової компетенції. Актуальні проблеми життєдіяльності 

суспільства : Матеріали конференції. Кременчук : КрНУ, 2015. С. 332–333. 
7. Шабуніна В. В. Специфіка діалогічної організації жанрів у писемній формі 

існування навчальних текстів. Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск ХХI. 
Херсон : Видавництво ХДУ, 2014. С.152–156.  

8. Шабуніна В. В. Спір як невід’ємна риса ділової комунікації. Історичні, 

культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку. 

Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кременчук : 

ПП Щербатих, 2017.   С. 200–202. 
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9. Шабуніна В. В. Способи вираження інформації в авторському науковому 

тексті. Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному 

інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : 

зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. Монреаль : СРМ 

«ASF», 2016. С.65–68. 
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