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 Вибіркова дисципліна «Риторика та академічне письмо» передбачає
оволодіння здобувачами основними жанрами академічного письма (есе,
анотація, реферат, наукова стаття, тези, дисертація) та оперування
основними модусами публічного виступу, набуття вміння аналізувати
анотації та наукові статті з точки зору стилістики й композиції,
дослідницької стратегії автора, формування навичок самостійного
написання академічних текстів із дотриманням принципів академічної
доброчесності.

 Дисципліна включає лекції, практичні заняття та самостійну роботу
аспіранта. На лекціях викладач подає основні теоретико-методологічні
концепції дисципліни, на практичному занятті викладач організовує
детальний розгляд слухачами окремих теоретичних питань риторики й
основ академічного письма та формує вміння й навички їх практичного
застосування у фаховому мовленні шляхом виконання практичних завдань.
Для проведення практичних занять колективом кафедри створено методичні
розробки для викладачів і методичні вказівки для слухачів з підготовки і
роботи на практичному занятті, що містять алгоритми виконання практичної
роботи



 Зміст цього курсу складають такі компоненти, як: 

 науковий дискурс, особливості наукового стилю, стратегії 
письмового мовлення; 

 лексика наукового стилю (сталі вирази, латинські назви та 
вирази, слова-зв’язки), 

 специфіка використання граматики в наукових текстах; 

 наукові тексти (види, формати, специфіка); 

 анотації, рецензії, огляди; 

 наукові статті (структура, зміст, мова, оформлення);

 наукові тези; оформлення супутньої інформації (список 
джерел, інформація про автора); 

 структура і модуси публічного виступу, аналіз аудиторії за 
різними класифікаційними підходами; 

 паралінгвістичні засоби ефективного впливу на 
співрозмовника.



Форма 

навчання

Курс Семестр Кількість годин Форма 

контрол

юВсього 

год / 

кредитів 

ECTS

Лекції Практичн

і заняття

СПРС

Денна ІІ ІІІ 90 / 3 10 50 30 ПМК



Змістовий модуль 1 
«Риторика у вищій школі»

№ Тема лекції

К-сть 

годин

Модуль 1. Риторика у вищій школі та основи академічного письма

Змістовий модуль 1. Риторика у вищій школі

1 Риторика як наука і навчальна дисципліна: від

давнини до сучасності

2

2 Еротетика. Логіка запитань і відповідей 2

3 Культура ведення наукової дискусії в галузі

медицини

2



Змістовий модуль 2
«Академічне письмо»

Теми лекцій

К-сть годин

Модуль 1. Риторика у вищій школі та основи академічного письма

Змістовий модуль 2. Академічне письмо

1 Основні засади академічного письма 2

2 Академічний текст: організація та технологія

роботи

2



Тематичні 
плани
практичних 
занять

Змістовий модуль 1 
«Риторика у вищій 
школі»

* - передбачено проведення 

занять у дистанційній формі 

зі створенням презентацій та 

онлайн виступів

№ Тема практичного заняття
К-сть 

годин

Модуль 1. Риторика у вищій школі та основи академічного письма 

Змістовий модуль 1. Риторика у вищій школі

1 Теоретична риторика. Ключові поняття. Історія становлення та

розвитку

2

2 Риторика монологу, полілогу та діалогу. Модуси публічного виступу 2

3 Структура публічного виступу. Види доведення. Теза й аргументи 2

4 Види і жанри публічного виступу. Лекція та виступ на семінарському

занятті як жанр публічного виступу

2

5 Зовнішня культура оратора. Мистецтво організації часу та простору 2

6 Еристика. Правила ведення наукової дискусії. 2

7 Мовленнєвий етикет лікаря. 2

8 Міжкультурна комунікація. 2

9 Національні стилі спілкування 2

10 Класифікація запитань і види відповідей 2

11 Стратегія відповідей на «гострі запитання» 2



Тематичні 
плани 
практичних 
занять

Змістовий модуль 2
«Академічне письмо»

Змістовий модуль 2. Академічне письмо

12 Наука як особлива сфера діяльності людини. Наукова мова – комунікативний

феномен

2

13 Теоретико-методологічні засади наукового стилю в українській мові.

Підстилі і жанри

2

14 Академічний текст як система. Види академічних текстів. Зміст і форма

академічного тексту

2

15 Технології й методики організації письма і побудови тексту 2

16 Операційний вимір академічного тексту. Нормативність сучасної української

мови. Текст як об’єкт редагування

2

17 Міжнародні стилі цитування 2

18 Наукова стаття як провідний жанр сучасного наукового стилю 2

19 Дисертація як жанр академічного письма 2

20 Академічна мобільність. CV-форма як паспорт спеціаліста. Гранд як спосіб

підтримки перспективних ідей

2

21 Академічне письмо та академічна доброчесність. Етичний кодекс ученого 2

22 Авторське право і плагіат. Протидія плагіату: український і міжнародний

досвід

2

23 Оприлюднення наукової інформації в галузі медицини 2

24 Публічний виступ під час захисту дисертації 2



• КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичні заняття: 

➢ 0 – незадовільна оцінка, яку 
здобувач має право 
перескласти впродовж двох 
тижнів з моменту її 
отримання;

➢ 3, 4, 5 бали – позитивні 
оцінки. 

Мінімальна кількість балів за 
поточну навчальну діяльність 
здобувача  – 72 бали.

Кількість балів

1 заняття Разом

Практичні заняття 5 120

ПМК 80

РАЗОМ сума балів 200

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ 
КОНТРОЛЮ





 5 балів

 Здобувач у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, використовує обов’язкову та додаткову літературу, вільно володіє 
науковою термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 
аналіз та робить висновки. 

 Здобувач створює академічні тексти без змістових і граматичних помилок, вільно і впевнено 
представляє результати своїх досліджень, надає аргументовані відповіді на запитання колег 
під час публічного виступу.

 Відповідаючи усно та редагуючи наукові тексти, здобувач не допускає помилок, на високому 
рівні володіє навиками академічного письма.

 4 бали

 Здобувач досить повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 
основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовує при цьому 
обов’язкову літературу, володіє науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань
він демонструє не достатню глибину матеріалу та аргументації, допускає при цьому деякі
незначні помилки.

 Здобувач створює академічні тексти з деякими несуттєвими змістовими і граматичними 
помилками, на досить вільно представляє на публіці результати своїх досліджень, надає не 
завжди аргументовані відповіді на запитання колег під час публічного виступу.

 Відповідаючи усно та редагуючи наукові тексти, здобувач допускає незначні помилки, на 
достатньому рівні володіє навиками академічного письма.





 3 бали

 Здобувач не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, 
поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 
дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.

 Здобувач створює академічні тексти з деякими суттєвими змістовими і граматичними 
помилками, на низькому рівні представляє на публіці результати своїх досліджень, надає лише 
частково аргументовані відповіді на запитання колег під час публічного виступу.

 Відповідаючи усно та редагуючи наукові тексти, здобувач допускає значні помилки, на 
задовільному рівні володіє навиками академічного письма.



 0 балів

 Здобувач не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань, створює академічні тексти, допускаючи велику 
кількість суттєвих змістових і граматичних помилок, не може вільно представити на публіці 
результати своїх досліджень, не може надати аргументованих відповідей на запитання колег 
під час публічного виступу. 

 Відповідаючи усно та редагуючи наукові тексти, здобувач допускає велику кількість помилок, 
на незадовільному рівні володіє навиками академічного письма.



 1.Тест на знання теоретико-методологічних принципів і 

засад риторики й академічного письма (письмовий варіант 

тестового завдання або проходження тесту із 

використання комп’ютерного програмного забезпечення, 

кількість завдань – 40, кожне тестове завдання оцінюється 

в 1 бал) – максимально 40 балів.

 2.Написання наукової статті, аналіз її структурних 

компонентів і стилістичних особливостей (20 балів) та 

публічний виступ із оприлюдненням результатів 

дослідження, відповіді на запитання аудиторії, участь в 

дискусії (20 балів) – максимально 40 балів.





Стратегія – це найбільш 

загальні принципи 

аргументації, 

приведення одних 

висловів для 

обґрунтування або 

підкріплення інших

 Тактика – пошук і відбір

аргументів, найбільш

переконливих з точки зору

обговорюваної теми в

конкретній аудиторії,

враховуючи реакцію на

контраргументи іншої

сторони в процесі суперечки.



• Говоріть так, щоб вас цікаво було слухати.

• Менше жестикулюйте.

• Не читайте мораль у процесі діалогу.

• Прагніть тримати себе впевнено навіть у складній
ситуації.

• Не піддавайтесь емоціям.

• Посміхайтеся!

• Пам’ятайте, що Ваша точка зору не є єдино
можливою.



Коректні відповіді за обсягом інформації поділяються на 
повні і часткові.

Повна відповідь - це відповідь, що дає всебічну (без 
залишку) інформацію, запитувану запитанням з метою 
усунення ентропії. Будь-яка з прямих відповідей, а також 
чітке, несуперечливе за змістом висловлення, з якого 
випливає відповідь, являє собою повну відповідь. 

Тому часткова відповідь – це така відповідь, що усуває 
тільки незначну частку невизначеності, запитувану 
запитанням. Часткова відповідь лише наближає 
перетворення невідомого у відоме. 



ВІДПОВІДНІСТЬ ПІДСТИЛІВ І ЖАНРІВ НАУКОВОГО СТИЛЮ

науково-навчальнийвласне науковий науково-популярний

Монографія

Дисертація 

Реферат 

Стаття 

Доповідь 

Підручник

Посібник 

Словник

Лекція

Реферат

Нарис

Стаття

Книга

Лекція



Цитування в тексті

Vancouver стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли ви цитуєте

джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата.

Парафраз. Не береться в лапки.

Цитата всередині рядка. Береться в лапки.

Блокова цитата (складається з більше, ніж трьох рядків тексту).

Подається в тексті з нового рядка з абзацу, не береться в лапки.

У тексті з цитованою інформацією необхідно вказати порядковий номер, який також

відображається у списку використаних джерел.

Можливі три варіанти позначення цитувань в тексті:

1. Порядковий номер у круглих дужках: (1) ;

2. Порядковий номер у квадратних дужках: [1];

3. Порядковий надрядковий цифровий індекс: 1.

ВАНКУВЕР СТИЛЬ (VANCOUVER STYLE)

Сфера застосування – медицина та фізичні науки



Якщо прізвище автора цитованої праці вказано в 

парафразі чи цитаті всередині рядка, позначення 

цитування ставиться одразу після прізвища

Наприклад:

У своєму дослідженні, Джонс (1) стверджує ...

У своєму дослідженні, Джонс [1] стверджує ... 

У своєму дослідженні, Джонс1

Якщо прізвище автора цитованої праці не

вказано в парафразі чи цитаті всередині рядка,

позначення цитування ставиться наприкінці

цитованого тексту після розділових знаків.

Наприклад:

... про що свідчить нещодавнє австралійське дослідження. (2) або

... про що свідчить нещодавнє австралійське дослідження. [2] або

... про що свідчить нещодавнє австралійське дослідження.2

Якщо прізвище автора цитованої праці вказано в

тексті блокової цитати, позначення цитування ставиться

наприкінці цитованого тексту після розділових знаків.

Якщо джерело згадується у тексті знову, йому

необхідно присвоїти той самий номер.

Зазвичай, сторінковий інтервал у внутрішньо

текстовому посиланні не зазначається, але за потреби

його можна вказати поряд із порядковим номером

Наприклад:

У своєму дослідженні, Джонс (1 с3-4) стверджує ...

... один автор охарактеризував це як "спонтанний перелив сильних

почуттів".(1 с23)

... один автор охарактеризував це як "спонтанний перелив сильних

почуттів".1(с23)

1

2

3

При цитуванні кількох джерел одночасно,

необхідно перерахувати кожен номер в дужках, через

кому або тире. У посиланні не повинно бути пробілів

між комами або тире.

ВАНКУВЕР СТИЛЬ (VANCOUVER STYLE)

Сфера застосування – медицина та фізичні науки










