
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

Англійське академічне письмо 
(назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни вибіркова  Форма навчання: денна / заочна 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: для всіх галузей знань 

Спеціальність: для всіх спеціальностей 

Освітня програма:  для всіх освітніх програм 

Рік навчання: 1 Семестр: 2 

Кількість кредитів (годин):  

денна форма навчання 4 (120 год.: 32- практичні; 88 - самостійна робота) 

заочна форма навчання 4 (120 год.: 8 - практичні; 112 - самостійна робота) 

Мова викладання:  англійська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle:  

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1463 

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Олейнікова Галина Олександрівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент 

Кафедра: англійської філології та світової літератури 

Робочій e-mail: oleinikova1211@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: Консультації в день проведення практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Можливі он-лайн консультації через Skype/ Viber. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід надіслати запит на електронну пошту викладача. 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Дисципліна «Англійське академічне письмо» спрямовано на оволодіння знаннями про 

лексику, словотвір, граматику іноземної мови, академічну культуру англомовних країн та 

правила міжкультурної комунікації, а також на формування умінь усного спілкування та 

письмової комунікації в науково-академічній сфері і читання та розуміння аутентичної 

науково-галузевої літератури. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам 

необхідні знання, обов’язкові для того, щоб успішно оволодіти англійською мовою як 

засобом спілкування в науково-академічній та обраній науково-галузевій сферах. 

Метою вивчення дисципліни є: оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями про 

функціонування англійської мови як засобу спілкування в усній та письмовій формах в 

освітньому середовищі, науковій та професійній сферах; формування відповідних вмінь і 

навичок, зокрема, щодо використання певних мовних моделей та структур у різноманітних 

фахових комунікативних ситуаціях; формування необхідної для науковця комунікативної 

спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики, що визначається практичними 

потребами науково-педагогічної діяльності в галузі педагогічної науки та освіти. 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін «Практичний курс англійської мови», «Стилістика 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1463


англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Практикум з мовної комунікації», 

«Основи комунікативної лінгвістики», «Аналітичне читання англомовних текстів». 

 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни «Англійське академічне письмо» здобувачі вищої освіти 

будуть знати: 

  стилі та жанри усної та письмової комунікації у академічній та фаховій сферах;  

 особливості використання лексичних, граматичних та синтаксичних структур у 

науково-академічних дискурсах;  

 фіксувати й письмово викладати результати досліджень (опитування думки, огляд 

теми тощо); 

  писати звіти (наприклад, згідно з проектом);  

 стисло викладати зміст тексту, логiчно структурувати ідеї;  

 писати вступ/висновки;  

 організовувати текст як послідовність абзаців з їх заголовками та підзаголовками;  

 коректно наводити цитати;  

 тлумачити, порівнювати i зіставляти таблиці, графіки та схеми;  

 складати бібліографію; писати анотації до наукових статей та дисертацій). 

 

В процесі вивчення курсу «Англійське академічне письмо»  здобувачі вищої освіти будуть 

вміти:  

 читати та розуміти автентичну наукову, науково-популярну фахову літературу;  

 використовувати правила англійського синтаксису, щоб дати можливiсть 

розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійний 

сферах;  

 використовувати мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів, 

академічного i професійного мовлення;  

 володіти широким діапазоном словникового запасу (у тому числі термінології), що 

є необхідним в академічній та професійної сферах.  

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема № 1              

  

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (2 

год.): 

Англійська мова у науковому 

спілкуванні: Роль і 

особливості функціонування 

англійської мови у 

науковому спілкуванні. 

Академічне письмо як 

компонент наукового 

дослідження. Опис методів 

дослідження.  

Завдання для самостійної 

роботи: 

Глобальна наукова мова. 

Інтертекст структури 

1. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, аспірантів 

і науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

2. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 

3.  Sowton C. 50 steps to improving your academic writing: 

Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  

4. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. URL: 

https://mon.gov.ua/ 

 (дата звернення: 30.08.2020).  

5. Alice Oshima.Introduction to academic Writing. – 

Longman, 2007 

file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%

D0%BD%D0%B0/Downloads/Introduction%20to%20Aca

https://mon.gov.ua/
file:///C:/Users/Ð�Ð°Ð»Ð¸Ð½Ð°/Downloads/Introduction%20to%20Academic%20Writing%20(%20PDFDrive%20)%20!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð°Ð»Ð¸Ð½Ð°/Downloads/Introduction%20to%20Academic%20Writing%20(%20PDFDrive%20)%20!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.pdf


наукового тексту. 

Інтернаціоналізми в 

науковій лексиці. 

Абревіатури в сучасному 

науковому дискурсі. 

 

 

demic%20Writing%20(%20PDFDrive%20)%20!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!.pdf 

6. Bailey S. Academic writing: A handbook for international 

students (3rd ed.). New York: Routledge, 2011. 

7. Burke J. Academic vocabulary list. 2014. URL: 

https://www.vocabulary.com/lists/ 

8. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 

9. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід 

http://academ-write.tilda.ws/ 

10. About SCOPUS 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

11. Lists of open access journals indexed in Web of Science 

and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-open-access-

journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/ 

12. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s works: 

foreign and national universities experience  //  Studies of 

Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary 

Focus Vol. 1’2019. 

13.Oleinikova G. Time – an integral feature of the vector 

movement of science-fiction narrative // Науковий  вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: 

Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

Тема № 2              

   

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Практичне  заняття (2 год.): 

Тема 2. Основні англомовні 

жанри письмової комунікації в 

науково-освітній галузі: 

Загальна характеристика жанрів 

англомовного академічного 

письма: монографія, дисертація, 

реферат, наукова стаття, 

анотація, тези, рецензія. 

Мовностильові засоби 

академічного мовлення. 

Капіталізація. 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Термінологічний глосарій. 

 

 

1.  Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, 

аспірантів і науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

2. Silvia P. J. How to write a lot: a practical guide to 

productive academic writing. Wash- ington: American 

Psychological Association, 2018. 

3. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 

4.  Sowton C. 50 steps to improving your academic 

writing: Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  

5. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. 

URL: https://mon.gov.ua/ 

 (дата звернення: 30.08.2020).  

6. Bailey S. Academic writing: A handbook for 

international students (3rd ed.). New York: Routledge, 

2011. 

7. Burke J. Academic vocabulary list. 2014. URL: 

https://www.vocabulary.com/lists/ 

8. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 

9. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід 

http://academ-write.tilda.ws/ 

10. About SCOPUS 

file:///C:/Users/Ð�Ð°Ð»Ð¸Ð½Ð°/Downloads/Introduction%20to%20Academic%20Writing%20(%20PDFDrive%20)%20!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð°Ð»Ð¸Ð½Ð°/Downloads/Introduction%20to%20Academic%20Writing%20(%20PDFDrive%20)%20!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.pdf
https://www.vocabulary.com/lists/
http://academ-write.tilda.ws/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://mon.gov.ua/
https://www.vocabulary.com/lists/
http://academ-write.tilda.ws/


https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

11. Lists of open access journals indexed in Web of 

Science and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-

open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-

scopus/ 

12. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s 

works: foreign and national universities experience  //  

Studies of Changing Societies: Comparative and 

Interdisciplinary Focus Vol. 1’2019  

13.Oleinikova G. Time – an integral feature of the vector 

movement of science-fiction narrative // Науковий  вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: 

Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

Тема № 3  
           

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Практичне  заняття (4 год.): 

Публікації в англомовних 

міжнародних академічних 

журналах: Типи наукових 

журналів: періодичні, 

продовжувані; електронні, 

друковані; галузеві, 

міждисциплінарні, 

мультидисциплінарні; 

науковотеоретичні, 

науковопрактичні, науково-

методичні. Наукові журнали 

провідних видавництв світу.  

 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Термінологічний глосарій. 

Речення, структура речень у 

наукових статтях. 

 

1. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, 

аспірантів і науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

2. Silvia P. J. How to write a lot: a practical guide to 

productive academic writing. Wash- ington: American 

Psychological Association, 2018. 

3. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 

4.  Sowton C. 50 steps to improving your academic 

writing: Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  

5. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. 

URL: https://mon.gov.ua/ 

 (дата звернення: 30.08.2020).  

6. Bailey S. Academic writing: A handbook for 

international students (3rd ed.). New York: Routledge, 

2011. 

7. Burke J. Academic vocabulary list. 2014. URL: 

https://www.vocabulary.com/lists/ 

8. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 

9. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід 

http://academ-write.tilda.ws/ 

10. About SCOPUS 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

11. Lists of open access journals indexed in Web of 

Science and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-

open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-

scopus/ 

12. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s 

works: foreign and national universities experience // 

Studies of Changing Societies: Comparative and 

Interdisciplinary Focus Vol. 1’2019  

https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://mon.gov.ua/
https://www.vocabulary.com/lists/
http://academ-write.tilda.ws/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/


13.Oleinikova G. Time – an integral feature of the vector 

movement of science-fiction narrative // Науковий  вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: 

Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

 

Тема № 4         

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (4 

год.): 

Анотація як жанр 

англомовного академічного 

письма: Визначення 

анотації. Типи анотацій. 

Анотації до наукових праць: 

підручника, монографії, 

дисертації, автореферату, 

наукової статті. Описові та 

інформативні, короткі та 

розгорнуті анотації. Ключові 

слова. Правила написання 

англомовних анотацій, їхні 

лексико-граматичні, 

синтаксичні, стилістичні та 

дискурсивні особливості. 

 

1. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, аспірантів 

і науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

2. Silvia P. J. How to write a lot: a practical guide to productive 

academic writing. Wash- ington: American Psychological 

Association, 2018. 

3. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 

4.  Sowton C. 50 steps to improving your academic writing: 

Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  

5. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. URL: 

https://mon.gov.ua/ 

 (дата звернення: 30.08.2020).  

6. Bailey S. Academic writing: A handbook for international 

students (3rd ed.). New York: Routledge, 2011. 

7. Burke J. Academic vocabulary list. 2014. URL: 

https://www.vocabulary.com/lists/ 

8. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 

9. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід 

http://academ-write.tilda.ws/ 

10. About SCOPUS 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

11. Lists of open access journals indexed in Web of Science 

and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-open-access-

journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/ 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Термінологічний глосарій за 

фахом. 

Скласти анотацію до тез 

доповіді. 

1. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s works: 

foreign and national universities experience  //  Studies of 

Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary 

Focus Vol. 1’2019. 

2. Oleinikova G. СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ АНГЛОМОВНОЇ 

НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ РОЗПОВІДІ  //«Text et culture», 

квітень,  2021. - Вип.7 

http://idgu.edu.ua/science#document-31154 

 

 

Тема № 5           

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

https://mon.gov.ua/
https://www.vocabulary.com/lists/
http://academ-write.tilda.ws/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
http://idgu.edu.ua/science#document-31154


Практичне  заняття (2 год.): 

Анотація VS абстракт-

текст: основні  походження 

та відміності. Англійська 

академічна лексика 

 

 

 

1. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, 

аспірантів і науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

2. Silvia P. J. How to write a lot: a practical guide to 

productive academic writing. Wash- ington: American 
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3. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 
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Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  
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international students (3rd ed.). New York: Routledge, 

2011. 
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8. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 
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http://academ-write.tilda.ws/ 

10. About SCOPUS 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

11. Lists of open access journals indexed in Web of Science 

and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-open-

access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/ 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Термінологічний глосарій. 
Виконати завдання 15, 16.- 

Яхонтова Т.В. «English 

Academic Writing», pp 32-37. 

1. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, 

аспірантів і науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

2.  

3. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s works: 

foreign and national universities experience  //  Studies of 

Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary 

Focus Vol. 1’2019. 

4. Oleinikova G. Time – an integral feature of the vector 

movement of science-fiction narrative // Науковий  

вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Сер.: Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

Тема № 6   

           

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (4 год.): 

Наукова стаття як провідний 

жанр сучасного англомовного 

наукового тексту: Вивчення 

монографій та статей. Стаття 

як самостійний науковий твір. 

1. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, 
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Сучасні вимоги до змісту, 

структури і оформлення 

наукової статті. Принципи 

побудови наукової статті та 

специфіка їх реалізації в 

англомовних публікаціях. 

Основні етапи підготовки 

статті до друку. Структура 

класичної наукової статті: 

назва, відомості про автора, 

анотація і ключові слова, 

вступ, аналіз останніх 

наукових публікацій з теми 

дослідження і теоретичне 

обґрунтування, постановка 

проблеми, визначення мети. 

 

 

3. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 

4.  Sowton C. 50 steps to improving your academic writing: 

Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  

5. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. 

URL: https://mon.gov.ua/ 

 (дата звернення: 30.08.2020).  

6. Bailey S. Academic writing: A handbook for 

international students (3rd ed.). New York: Routledge, 

2011. 

7. Burke J. Academic vocabulary list. 2014. URL: 

https://www.vocabulary.com/lists/ 

8. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 

9. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід 

http://academ-write.tilda.ws/ 

10. About SCOPUS 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

11. Lists of open access journals indexed in Web of Science 

and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-open-

access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/ 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

 Термінологічний глосарій 

Кроки в процесі написанні 

статті. 

Здійснити аналіз композиції 

статті. 

 

1. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 
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Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary 

Focus Vol. 1’2019. 

2. Oleinikova G. Time – an integral feature of the vector 

movement of science-fiction narrative // Науковий  

вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Сер.: Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

Тема № 7  

           

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (4 год.): 

Плагіат: 

1. Природа плагіату. 

2. Рекомендації, як уникнути 

плагіату. 
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аспірантів і науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

2. Silvia P. J. How to write a lot: a practical guide to 

productive academic writing. Wash- ington: American 
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3. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 

4.  Sowton C. 50 steps to improving your academic writing: 

Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  

5. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. 
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 (дата звернення: 30.08.2020).  

6. Bailey S. Academic writing: A handbook for 

international students (3rd ed.). New York: Routledge, 
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2011. 

7. Burke J. Academic vocabulary list. 2014. URL: 

https://www.vocabulary.com/lists/ 

8. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 

9. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід 

http://academ-write.tilda.ws/ 

10. About SCOPUS 
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11. Lists of open access journals indexed in Web of Science 

and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-open-

access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/ 

 

Завдання для 

самостійної роботи: 

Термінологічний глосарій 

 

1. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s works: 

foreign and national universities experience  //  Studies of 

Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary 

Focus Vol. 1’2019. 

 

 

Тема № 8    

        

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (4 год.): 

Бібліографічний опис джерел: 

Типи інформаційних джерел 

та ілюстративного матеріалу. 

Правила бібліографічного 

опису джерел, цитування і 

посилання на використані 

джерела. Стилі оформлення 

цитат, посилань в тексті статті 

і списку використаних 

джерел. Вітчизняний 

стандарт. Рекомендований 

перелік міжнародних стилів 

оформлення публікацій: APA 

style, Chicago/Turabian style, 

Harvard style, MLA style, 

Vancouver style.   
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2. Silvia P. J. How to write a lot: a practical guide to 

productive academic writing. Wash- ington: American 

Psychological Association, 2018. 
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Завдання для самостійної 

роботи: 

Термінологічний глосарій. 

Правила оформлення 

бібліографії та посилань на 

джерела інформації. 

Оформити бібліографію 

згідно чинних вимог. 

Оформити посилання на 

електронні джерела 

інформації згідно чинних 

вимог. 

 

1. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s works: 

foreign and national universities experience  //  Studies of 

Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary 

Focus Vol. 1’2019  

2. Oleinikova G. Time – an integral feature of the vector 

movement of science-fiction narrative // Науковий  

вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Сер.: Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

 

Тема № 9  

         

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (4 год.): 

Самопрезентація: короткі і 

розгорнуті біографічні дані 

дослідника. Резюме (CV). 

Заявки, аплікаційні форми на 

участь у конференціях. 

Короткі і розгорнуті тези 

доповідей. Електронне 

листування. Типи 

електронних листів: лист-

запит, інформаційний лист. 

Композиційні та 

мовностилістичні особливості 

англомовних електронних 

повідомлень.  
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3. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 
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підтримки принципів академічної доброчесності. 
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 (дата звернення: 30.08.2020).  

6. Bailey S. Academic writing: A handbook for 

international students (3rd ed.). New York: Routledge, 

2011. 
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10. About SCOPUS 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

11. Lists of open access journals indexed in Web of Science 

and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-open-

access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/ 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

 Термінологічний глосарій. 

Використання соціальних 

мереж для встановлення 

академічних контактів і 

1. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s works: 
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Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary 

Focus Vol. 1’2019. 
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обміну науковою 

інформацією. 

movement of science-fiction narrative // Науковий  

вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Сер.: Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

Заочна форма навчання 
 

Тема № 1              

  

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (1 

год.): 

Англійська мова у науковому 

спілкуванні: Роль і 

особливості функціонування 

англійської мови у 

науковому спілкуванні. 

Академічне письмо як 

компонент наукового 

дослідження. Опис методів 

дослідження. Риторика 

наукового спілкування 

англійською мовою як 

мистецтво презентації 

наукового роботи та її 

автора. 

  

Завдання для самостійної 

роботи: 

Глобальна наукова мова. 

Інтертекст структури 

наукового тексту. 

Інтернаціоналізми в 

науковій лексиці. 

Абревіатури в сучасному 

науковому дискурсі. 
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students (3rd ed.). New York: Routledge, 2011. 

6. Burke J. Academic vocabulary list. 2014. URL: 

https://www.vocabulary.com/lists/ 

7. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 

8. Silvia P. J. How to write a lot: a practical guide to productive 

academic writing. Wash- ington: American Psychological 
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9. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 

10. Sowton C. 50 steps to improving your academic 

writing: Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  

11.Lists of open access journals indexed in Web of Science 

and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-open-access-

journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/ 

12.Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s works: 

foreign and national universities experience  //  Studies of 

Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus 

Vol. 1’2019.  

13.Oleinikova G. Time – an integral feature of the vector 
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Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: 

Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

Тема № 2              

   

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 
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обговорення/опрацювання 

Практичне  заняття (1 год.): 

Тема 2. Основні англомовні 

жанри письмової комунікації в 

науково-освітній галузі: 

Загальна характеристика жанрів 

англомовного академічного 

письма: монографія, дисертація, 

реферат, наукова стаття, 

анотація, тези, рецензія. 

Мовностильові засоби 

академічного мовлення. 

Основні відмінності 

англомовних наукових текстів 

від україномовних. 

Композиційні особливості 

наукової роботи.  

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Термінологічний глосарій. 
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movement of science-fiction narrative // Науковий  вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: 

Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

Тема № 3  
           

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Практичне  заняття (1 год.): 

Публікації в англомовних 

міжнародних академічних 

журналах: Типи наукових 

журналів: періодичні, 

продовжувані; електронні, 

друковані; галузеві, 

міждисциплінарні, 

мультидисциплінарні; 

науковотеоретичні, 

науковопрактичні, науково-

1. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід 

http://academ-write.tilda.ws/ 

2. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. URL: 

https://mon.gov.ua/ 

 (дата звернення: 30.08.2020).  

3. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, аспірантів і 

науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

4. About SCOPUS 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

http://academ-write.tilda.ws/
https://mon.gov.ua/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://www.vocabulary.com/lists/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
http://academ-write.tilda.ws/
https://mon.gov.ua/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus


методичні. Наукові журнали 

провідних видавництв світу. 

Англомовні наукові фахові 

видання, їхня загальна 

характеристика.  

 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Термінологічний глосарій. 

Вимоги до статей в 

зарубіжних журналах, що 

індексуються в міжнародних 

базах даних, до якості 

рукописів і основні причини їх 

відмови у публікації 

 

5. Bailey S. Academic writing: A handbook for 

international students (3rd ed.). New York: Routledge, 2011. 

6. Burke J. Academic vocabulary list. 2014. URL: 

https://www.vocabulary.com/lists/ 

7. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 

8. Silvia P. J. How to write a lot: a practical guide to 

productive academic writing. Wash- ington: American 

Psychological Association, 2018. 

9. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 

10. Sowton C. 50 steps to improving your academic 

writing: Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  

11.Lists of open access journals indexed in Web of 

Science and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-open-

access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/ 

12. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s works: 

foreign and national universities experience  //  Studies of 

Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary 

Focus Vol. 1’2019  

13.Oleinikova G. Time – an integral feature of the vector 

movement of science-fiction narrative // Науковий  вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: 

Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

 

 

Тема № 4         

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (1 

год.): 

Анотація як жанр 

англомовного академічного 

письма: Визначення 

анотації. Типи анотацій. 

Анотації до наукових праць: 

підручника, монографії, 

дисертації, автореферату, 

наукової статті. Описові та 

інформативні, короткі та 

розгорнуті анотації. Ключові 

слова. Правила написання 

англомовних анотацій, їхні 

лексико-граматичні, 

синтаксичні, стилістичні та 

дискурсивні особливості. 

 

1. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід 

http://academ-write.tilda.ws/ 

2. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. URL: 

https://mon.gov.ua/   (дата звернення: 30.08.2020).  

3. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, аспірантів і 

науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

4. About SCOPUS 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

5. Bailey S. Academic writing: A handbook for international 

students (3rd ed.). New York: Routledge, 2011. 

6. Burke J. Academic vocabulary list. 2014. URL: 

https://www.vocabulary.com/lists/ 

7. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 

8. Silvia P. J. How to write a lot: a practical guide to productive 

academic writing. Wash- ington: American Psychological 

Association, 2018. 

9. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 

10. Sowton C. 50 steps to improving your academic 

https://www.vocabulary.com/lists/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
http://academ-write.tilda.ws/
https://mon.gov.ua/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://www.vocabulary.com/lists/


writing: Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  

11.Lists of open access journals indexed in Web of Science 

and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-open-access-

journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/ 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Термінологічний глосарій за 

фахом. 

Скласти анотацію до тез 

доповіді. 

1. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s works: 

foreign and national universities experience  //  Studies of 

Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary 

Focus Vol. 1’2019  

2. Oleinikova G. Time – an integral feature of the vector 

movement of science-fiction narrative // Науковий  

вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Сер.: Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

Тема № 5           

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (1 год.): 

Анотація VS абстракт-

текст: основні  походження 

та відміності. 

 

 

 

1. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід 

http://academ-write.tilda.ws/ 

2. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. URL: 

https://mon.gov.ua/   (дата звернення: 30.08.2020).  

3. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, аспірантів і 

науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

4. About SCOPUS 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

5. Bailey S. Academic writing: A handbook for 

international students (3rd ed.). New York: Routledge, 2011. 

6. Burke J. Academic vocabulary list. 2014. URL: 

https://www.vocabulary.com/lists/ 

7. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 

8. Silvia P. J. How to write a lot: a practical guide to 

productive academic writing. Wash- ington: American 

Psychological Association, 2018. 

9. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 

10. Sowton C. 50 steps to improving your academic 

writing: Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  

11.Lists of open access journals indexed in Web of Science 

and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-open-access-

journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/ 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Термінологічний глосарій. 

1. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s works: 

foreign and national universities experience  //  Studies of 

Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary 

Focus Vol. 1’2019. 

2. Oleinikova G. Time – an integral feature of the vector 

movement of science-fiction narrative // Науковий  

вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
http://academ-write.tilda.ws/
https://mon.gov.ua/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://www.vocabulary.com/lists/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/


Сер.: Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

Тема № 6   

           

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (1 год.): 

Наукова стаття як провідний 

жанр сучасного англомовного 

наукового тексту: Вивчення 

монографій та статей. 

Дослідна робота: формування 

й розвиток наукового 

мовлення в писемній формі. 

Стаття як самостійний 

науковий твір. Сучасні вимоги 

до змісту, структури і 

оформлення наукової статті. 

Принципи побудови наукової 

статті та специфіка їх 

реалізації в англомовних 

публікаціях. Основні етапи 

підготовки статті до друку. 

Структура класичної наукової 

статті: назва, відомості про 

автора, анотація і ключові 

слова, вступ, аналіз останніх 

наукових публікацій з теми 

дослідження і теоретичне 

обґрунтування, постановка 

проблеми, визначення мети. 

 

 

1. Академічне письмо: лінгвокультурологічний 

підхід http://academ-write.tilda.ws/ 

2. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. URL: 

https://mon.gov.ua/   (дата звернення: 30.08.2020).  

3. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, аспірантів і 

науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

4. About SCOPUS 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

5. Bailey S. Academic writing: A handbook for 

international students (3rd ed.). New York: Routledge, 2011. 

6. Burke J. Academic vocabulary list. 2014. URL: 

https://www.vocabulary.com/lists/ 

7. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 

8. Silvia P. J. How to write a lot: a practical guide to 

productive academic writing. Wash- ington: American 

Psychological Association, 2018. 

9. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 

10. Sowton C. 50 steps to improving your academic 

writing: Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  

11.Lists of open access journals indexed in Web of Science 

and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-open-access-

journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/ 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

 Термінологічний глосарій 

Здійснити аналіз композиції 

статті з теми дослідження 

 

1. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s works: 

foreign and national universities experience  //  Studies of 

Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary 

Focus Vol. 1’2019  

2. Oleinikova G. Time – an integral feature of the vector 

movement of science-fiction narrative // Науковий  

вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Сер.: Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

Тема № 7  

           

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

http://academ-write.tilda.ws/
https://mon.gov.ua/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://www.vocabulary.com/lists/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/


Практичне  заняття (1 год.): 

Плагіат: 

1. Природа плагіату. 

2. Рекомендації, як уникнути 

плагіату. 

1. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід 

http://academ-write.tilda.ws/ 

2. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. URL: 

https://mon.gov.ua/   (дата звернення: 30.08.2020).  

3. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, аспірантів і 

науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

4. About SCOPUS 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

5. Bailey S. Academic writing: A handbook for 

international students (3rd ed.). New York: Routledge, 2011. 

6. Burke J. Academic vocabulary list. 2014. URL: 

https://www.vocabulary.com/lists/ 

7. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 

8. Silvia P. J. How to write a lot: a practical guide to 

productive academic writing. Wash- ington: American 

Psychological Association, 2018. 

9. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 

10. Sowton C. 50 steps to improving your academic 

writing: Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  

11.Lists of open access journals indexed in Web of Science 

and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-open-access-

journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/ 

Завдання для 

самостійної роботи: 

Термінологічний глосарій 

Здійснити аналіз композиції 

статті з теми дослідження 

 

1. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s works: 

foreign and national universities experience  //  Studies of 

Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary 

Focus Vol. 1’2019  

2. Oleinikova G. Time – an integral feature of the vector 

movement of science-fiction narrative // Науковий  

вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Сер.: Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

Тема № 8    

        

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (1 год.): 

Бібліографічний опис джерел: 

Типи інформаційних джерел 

та ілюстративного матеріалу. 

Правила бібліографічного 

опису джерел, цитування і 

посилання на використані 

джерела. Стилі оформлення 

цитат, посилань в тексті статті 

і списку використаних 

джерел. Вітчизняний 

стандарт. Рекомендований 

перелік міжнародних стилів 

1. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід 

http://academ-write.tilda.ws/ 

2. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. URL: 

https://mon.gov.ua/   (дата звернення: 30.08.2020).  

3. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, аспірантів і 

науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

4. About SCOPUS 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

5. Bailey S. Academic writing: A handbook for 

international students (3rd ed.). New York: Routledge, 2011. 

6. Burke J. Academic vocabulary list. 2014. URL: 

http://academ-write.tilda.ws/
https://mon.gov.ua/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://www.vocabulary.com/lists/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
http://academ-write.tilda.ws/
https://mon.gov.ua/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus


оформлення публікацій: APA 

style, Chicago/Turabian style, 

Harvard style, MLA style, 

Vancouver style.   

 

https://www.vocabulary.com/lists/ 

7. Hartley J. Academic writing and publishing: A practical 

guide. New York: Routledge, 2008. 

8. Silvia P. J. How to write a lot: a practical guide to 

productive academic writing. Wash- ington: American 

Psychological Association, 2018. 

9. Sword H. Stylish academic writing. Harvard : Harvard 

University Press, 2012. 

10. Sowton C. 50 steps to improving your academic 

writing: Study book. London: Garnet Publishing, 2012.  

11.Lists of open access journals indexed in Web of Science 

and Scopus https://journalgazett.com/lists-of-open-access-

journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/ 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Термінологічний глосарій. 

Правила оформлення 

бібліографії та посилань на 

джерела інформації. 

Оформити бібліографію 

згідно чинних вимог. 

Оформити посилання на 

електронні джерела 

інформації згідно чинних 

вимог. 

1. Drozdov V. Oleinikova G. The writing center as a 

mеchаnism for preventing plagiarism in student’s works: 

foreign and national universities experience  //  Studies of 

Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary 

Focus Vol. 1’2019  

2. Oleinikova G. Time – an integral feature of the vector 

movement of science-fiction narrative // Науковий  

вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Сер.: Філологія. 2021 No 47 том 2 – Одеса, 2021. 

 

Тема № 9  

         

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійної 

роботи: 

 Термінологічний глосарій. 

Використання соціальних 

мереж для встановлення 

академічних контактів і 

обміну науковою 

інформацією. 

Самопрезентація: короткі і 

розгорнуті біографічні дані 

дослідника. Резюме (CV). 

Заявки, аплікаційні форми на 

участь у конференціях. 

Короткі і розгорнуті тези 

доповідей. Електронне 

листування. Типи 

електронних листів: лист-

запит, інформаційний лист. 

Композиційні та 

мовностилістичні особливості 

англомовних електронних 

повідомлень.  

1. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід 

http://academ-write.tilda.ws/ 

2. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. URL: 

https://mon.gov.ua/   (дата звернення: 30.08.2020).  

3. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового 

письма: навчальний посібник для студентів, аспірантів і 

науковців. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.  

4. About SCOPUS 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 
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6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти в умовах ЄКТС» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на 

практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення на 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 

пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, 

деканатом складається додатковий розклад. 

 

Політика академічної доброчесності 

Здобувачі вищої освіти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно 

до «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату є підставою 

для виставлення негативної оцінки. Списування під час проведення модульної контрольної 

роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної 

оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Модульний контроль. Семестровому контролю з навчальної дисципліни «Англійське 

академічне письмо» передує написання здобувачами вищої освіти модульної контрольної 

роботи. 

 Модульна контрольна робота включає 2 завдання, з яких кожне оцінюється за наступними 

критеріями. Відповідь на кожне завдання модульної контрольної роботи оцінюється за 15- 

бальною шкалою. 

 

Форма підсумкового контроля: залік 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 

за традиційною шкалою 

Підсумковий 

бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

(екзамен) 

90-100 Відмінно 

89-70 Добре 

https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/
https://journalgazett.com/lists-of-open-access-journals-indexed-in-web-of-science-and-scopus/


51-69 Задовільно 

26-50 
Незадовільно 

1-25 

 

Cхема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

практичних заняттях та 

виконання самостійної 

роботи, який переводиться у 

100- бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,4 

30 балів  

(проміжний контроль) – 

за результатами  

виконання 

модульної контрольної 

роботи 

 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

30 балів (поточний 

контроль) 

16 балів (проміжний 

контроль) 

 

 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді здобувача вищої освіти на 

практичних заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний 

контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який 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. 

4 бали  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який достатньо 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. 

3 бали 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який відтворює певну 

частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, 

виявляє елементарні знання окремих положень, але не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 

користується необхідною літературою, допускає певні помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який 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. 

1 бал  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним 

матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає певні помилки, 

відповідає на питання, що потребують однослівної відповіді. 



 
 


