
 

 
Кафедра  економіки, підприємництва та маркетингу 
 
 

СИЛАБУС 
 

 
Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  Академічне письмо 

 

Рівень вищої освіти / фахової 

передвищої освіти 

Перший (бакалаврський) 

 

Галузь знань  05 Соціальні та поведінкові науки 

07 Управління та адміністрування 

Спеціальність  051 Економіка 

075 Маркетинг 

071 Облік і оподаткування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітня програма  Економіка 

Маркетинг 

Облік і оподаткування 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Семестр  8 cеместр (11 кл), 4 семестр (за ОКР МС)  

Курс  4 курс (11 кл), 2 курс ( за ОКР МС) 

Анотація курсу  Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у 

студентів комунікативної мовленнєвої компетенції як 

сукупності знань, умінь і навичок, необхідних для 

здійснення ефективної писемної комунікації у 

академічному середовищі 

Для досягнення вище окресленої мети сформульовано 

такі завдання: поглиблення знань студентів про види 

академічного письма та їх особливості; формування 

навичок створення академічних текстів англійською 

мовою; розвиток уміння критично мислити, аналізувати і 

синтезувати, оцінювати здобуту інформацію; формування 

навичок анотування англомовної і україномовної 

літератури за фахом англійською мовою; оволодіння 

культурою академічного письма з урахуванням сучасних 

вимог до англомовного академічного дискурсу. 

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=587 

Мова викладання  Англійська, українська 

Лектор курсу  канд. пед. наук Іванова Ірина Вікторівна 

канали комунікації:  

СДН «Moodle»:  повідомлення в чаті 

E-mail: irivik@gmail.com 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  Економіка: http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_e.pdf 

Маркетинг: http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_m.pdf 



Облік і оподаткування: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_o.pdf 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_p.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Здатність бути критичним та самокритичним. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки. 

Здатність проводити прикладні дослідження в різних 

сферах 

національної економіки. 

Критичне осмислення теоретичних засад 

підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Асоціювати себе як члена наукової спільноти, зокрема у 

професійній діяльності. 

Відтворювати наукові цінності, примножувати досягнення 

суспільства в соціально-економічній сфері. 

Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності. 

Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та 

національної економіки, інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

Оволодіти навичками усної та письмової професійної 

комунікації державною та іноземною мовами. 

Показувати навички самостійної роботи, демонструвати 

критичне, креативне, самокритичне мислення. 

Опис дисципліни 

Структура навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Кількість практичних занять – 28 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 62 

Форма підсумкового контролю – залік 



Методи навчання  Brainstorming; clustermapping: flowcharting; 

problemsolving; visualization; flipped classroom. 

Зміст дисципліни 

Тема 1.Background to Academic 

Writing 

What is academic writing? Common types of academic 

writing. The structure of academic texts. 

Тема 2. Critical Reading Academic texts. Assessing texts critically. Finding key points. 

Note taking. 

Тема 3. Academic Integrity Avoiding plagiarism. References and Citation. Organizing the 

list of references. 

Тема 4. A Word on Academic 

Language 

Suitable academic style. Basic academic vocabulary. Linkers. 

Using synonyms. 

Тема 5. Writing Essays Planning essays. Essay structure: introduction, main body, 

conclusion. Basic vocabulary. 

Тема 6. Abstracts and Summaries Main features and types. Structure and grammar peculiarities. 

Basic vocabulary. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність 

виконання самостійної роботи. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 

зорганізується  в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво) 

передбачено повторне проходження оцінювання. 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, 

семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 

100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); 

підсумковий/ семестровий контроль, проводиться у формі заліку або іспиту, відповідно до 

графіку навчального процесу.  

Підсумкова оцінка за умови заліку виставляється як загальна сума балів, набраних за 

результатами поточного контролю. Підсумкова оцінка за умови іспиту виставляється як 

загальна сума балів набраних за результатами поточного (70%)та підсумкового контролю. 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Виконання завдань на практичних заняттях (5 тем) 40 

Тестування (6 тем) 30 

Написання есе 15 

Написання анотації англійською мовою 15 

Разом 100 

  
 



Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому 

контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-7 
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Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнівміння 

E 60-64 Виконання мінімальних вимог діяльності 

в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкі знання, відсутністьумінь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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