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ВСТУП 
 

 Дисципліна «Основи академічного письма» належить до дисциплін з 

циклу професійної підготовки наукового магістра. Дана дисципліна відно-

ситься до обов’язкових і надає можливість майбутнім магістрам набути 

професійні навички з організації проведення наукових досліджень, базових 

засад методології наукових досліджень і методики дослідження конкрет-

них проблем машинобудування. В структурно-логічній схемі освітньої 

програми дисципліна має зв’язок з такими дисциплінами як «Комп’ютерне 

моделювання та оптимальне проектування ПТБіДМ», «Моделювання ро-

бочих процесів та експериментальні методи досліджень ПТБіДМ», «САПР 

ПТМ», і вимагає знання фундаментальних і професійно-орієнтованих дис-

циплін: вища математика, деталі машин, опір матеріалів, інформатика та 

ін. 

 Предметом учбової дисципліни «Основи академічного письма» явля-

ється вивчення: 

 - загальних положень методології наукових досліджень; 

 - принципи визначення напрямів досліджень та їх ефективність; 

 - принципи постановки експерименту; 

 - принципи узагальнення результатів наукових досліджень; 

 - сучасні методи моделювання; 

 - основи математичного моделювання. 

 Метою дисципліни є формування системи знань про методологічні ос-

нови наукового пізнання, загальнонаукові методи, що застосовуються в усіх 

видах і на всіх етапах наукових досліджень, питання організації і проведен-

ня наукового дослідження. 

 Завдання викладання дисципліни – дати студентам знання, сформу-

вати уміння та навички, які перелічено нижче. 

 Програмні компетентності: 

 - знання загальних положень методології наукових досліджень; 

 - знання принципів визначення напрямів досліджень та їх ефектив-

ність; 

 - знання принципів постановки експерименту; 

 - володіння принципами узагальнення результатів наукових дослі-

джень; 

 - знання сучасних методів моделювання; 

 - знання основ математичного моделювання; 

 - уміння проводити аналітичне моделювання; 

 - уміння проводити комп’ютерне моделювання; 

 - володіння навичками визначити адекватність одержаної моделі; 

 - уміння проводити аналіз одержаних в результаті моделювання да-

них; 

Практична частина дисципліни спрямована на отримання навиків: 

 - із планування експериментальних досліджень; 



 - з використання наукових документів; 

 - з організації та проведення науково-дослідного процесу. 

Загальні компетентності – знання, розуміння, навички та здатності, 

якими студент оволодіває у рамках виконання програми навчання, мають 

універсальний характер. 

Загальні компетентності 

- здатність до аналізу та синтезу; 

- уміння застосовувати знання на практиці; 

- грамотне планування та розподіл часу; 

- застосування базових знань професії на практиці; 

- усне та письмове спілкування; 

- робота з сучасною комп’ютерною технікою; 

- дослідницькі уміння; 

- здатність до самонавчання; 

- навички роботи з інформацією; 

- здатність до самокритики та критики; 

- здатність адаптуватися до нових ситуацій; 

- здатність генерувати нові ідеї; 

- здатність до прийняття рішень; 

- здатність працювати в команді фахівців з різних підрозділів; 

- уміння спілкуватися з непрофесіоналами галузі; 

- уміння працювати автономно; 

- уміння проявляти ініціативність підприємництва; 

- дотримання етики. 

 Вивчення дисципліни ведеться в 1 триместрі. В програмі передбачені 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота, а також виконання конт-

рольної роботи. 

 Знання, отримані при вивченні дисципліни «Основи академічного 

письма» використовується при виконанні випускних магістерських робіт. 

  



1САМОСТІЙНА РОБОТА З ВИВЧЕННЯ 

ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ 

 

 Самостійна робота передбачає поглиблене вивчення матеріалу із ви-

користанням рекомендованої літератури. Кожна тема теоретичної частини 

курсу містить список літературних джерел із зазначенням розділів. 

 

 Розділ 1. Засади вищої освіти. Основні поняття, підходи і завдан-

ня курсу 

Цитування, цитата. Покликання. Бібліографічний стандарт. Бібліоте-

чний каталог. Онлайн-каталоги. 

Література: [1] С.  5-21. 

 

Контрольні питання до розділу 1 

1 Поняття «наука». 

 2 Мета і задачі науки. 

 3 Система науки. 

4 Наукове пізнання як основна форма пізнання сучасної реальності. 

 5 Основні ознаки наукового пізнання. Звичайне (повсякденне) пі-

знання. 

 6 Наукове дослідження як форма здійснення і розвитку науки. Мета 

наукового дослідження. 

7 Доказ гіпотез. Два способи встановлення істини при доказі гіпотез. 

 8 Основні елементи в структурі доказів гіпотез. 

9 Спростування гіпотез у наукових дослідженнях. 

 

Розділ 2. Академічна доброчесність і її порушення. Кодекси честі 

 

Етичний кодекс членів Фулбрайтівського товариства України 

(2008); Етичний кодекс ученого України (2009), Кодекс наукової етики 

(проект, 2005); 

Література: [1] С.  35-62. 

 

Контрольні питання до розділу 2 

 

1 Види текстових документів і області їхнього застосування. 

 2 Спеціальні і традиційні види періодичних видань, їхня стандарти-

зація, вимоги та умови. 

3 Область застосування нормативно-виробничої документації. 

4 Основні види професійної інформаційної комунікації. 

 5 Основні принципи формування інформаційного забезпечення. 

 6 Процедура обробки інформації. 

 

 

 



Розділ 3. Інтелектуальна власність і її порушення. Як формувати  

академічну культуру? 

 

Соціологічні опитування, статистичні дані; порівняння даних опитувань в 

українських вишах з європейськими та американськими. 

 Література:  [2] С. 8..42. 

 

Розділ 4. Наукове мовлення. Культура спілкування. Текст 

 

Структурування тексту: вступ – основний текст, виклад аргументації 

із належним використанням оригінальних текстів і джерел – висновки. На-

писання курсової, дипломної роботи. 

Література: [2] С. 53-78. 

 

Розділ 5. Цитата. Покликання. Бібліографічний пошук 

 

Наукометричні бази даних (Scopus, Web of Science та інші); для чого вони 

існують. 

 Література: [1] С. 151...188; [2] С. 62...74, 83...84. 

 

 

Розділ 6-7. Культура оформлення наукового тексту: укладання  

бібліографії 

 

Академічне письмо та бібліографія. 

 Література: [1] С. 218...220, 228...232, 380; [2] С. 49…58, 92...116, 

158...163. 



 

Література 

1. Абрамов Е.Г. Какой должна быть аннотация к научной статье / 

Е.Г. Абрамов // Научная периодика: проблемы и решения. – М., 2012. – Т. 

2, No 3. – С. 4–6. 

2. Абрамов Е.Г. Подбор ключевых слов для научной статьи / Е.Г. 

Абрамов // Научная периодика: проблемы и решения. – М., 2011. – Т. 1, No 

2. – С. 35–40. 

3.  Академічна чесність як основа сталого розвитку університету 

/Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд досліджень освітньої політи-

ки»; за заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова. – К.: Таксон, 2016. – 234 с. 

4.  Андрущенко В.П. Основні характеристики європейської уні-

верситетської освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України / 

В.П. Андрущенко // Науковий часопис Національного педагогічного уні-

верситету імені М.П. Драгоманова. Серія 5 «Педагогічні науки: реалії та 

перспективи». – К., 2011. – Вип. 26. – С. 3–15. 

5.  Бейкер М. Дж. Написание обзора литературы / М. Дж. Бейкер 

// Terra Economicus (Пространство экономики). – Ростов-на-Дону, 2014. – 

No 3. – С. 65–86. 

6.  Бойко Р.В. Без компіляцій і плагіату! / Р.В. Бойко, М.О. Фро-

лов // Бюлетень ВАК України. – К., 2008. – No 12. – С. 11–13. 

7.  Бойченко М. Гідність, цілісність і успішність: академічні та 

громадянські чесноти / М. Бойченко // Філософська думка. – К., 2014. – No 

5. – С. 110– 122. 

8.  Бойченко Н.М. Етичні аспекти університетських цінностей / 

Н.М. Бойченко // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – К.: Вид.-

полігр. центр «Київський університет», 2014. – No 1 (1). – С. 37–43. 

9.  Бугаев К.В. Проблемы научного рецензирования и пути их 

решения / К.В. Бугаев // Психопедагогика в правоохранительных органах. 

– Омск, 2012. – No 1. – С. 88–92. 

10.  Бутенко О.В. Правове виховання студентів вищих технічних 

навчальних закладів як науково-педагогічна проблема / О.В. Бутенко // Ак-

туальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. 

наук. пр. – Херсон, 2014. – Вип. 1. – С. 59–62. 

11.  Войтел С. Підготовка роботи до публікації / С. Войтел // Мор-

фологія. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. VII, No 1. – С. 101–102.  

12. Впровадження етичних норм діяльності студентського са-

моврядування / [М.Д. Городок, В.Г. Павлюк, В.М. Стах, О.В. Пустовой-

тов]; упор. А.В. Карташов та ін. – Житомир: Житомирський обласний 

центр молодіжних ініціатив, 2009. – 102 с. 

13.  Гапон Н. Ставлення студентів до виявів академічної нечеснос-

ті: крос-культурний аналіз / Н. Гапон, А. Худзіцка-Чупала, А. Лупіна-

Вегенер // Вісник Львівського університету. Серія «Філософські науки». – 

Львів, 2013. – Вип. 16. – С. 241–248. 



14.  Геритсен Дж. Как написать статью об исследовании для ре-

цензируемого журнала / Дж. Геритсен // Педиатрическая фармакология. – 

М., 2012. – Т. 9, No 2. – С. 46–51. 

15.  Геритсен Дж. Как написать тезисы / Дж. Геритсен // Педиат-

рическая фармакология. – М., 2012. – Т. 9, No 2. – С. 52–55. 

16.  Гончаренко С. Етичний кодекс ученого / С. Гончаренко; Ін-т 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський націо-

нальний педагогічний ун-т імені В.Г. Короленка // Естетика і етика педаго-

гічної дії: зб. наук. пр. – Київ-Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. 

– Вип. 1. – С. 25–34. 

17.  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. 

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

академічній нечесності і поблажливості / В.М. Гунчак, М.П. Чепига // Нау-

ковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2011. – Т. 13, No 3 

(49). – С. 14–23. 

 


