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Методичні рекомендації  

для самостійної роботи студентів 

за навчальною дисципліною  

«Основи академічного письма»  

 
 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

спеціальність 035 Філологія 

освітня програма Англійська мова та література і переклад; Французька мова та  

література і переклад; Німецька мова та література і переклад; 
Переклад (китайська); Переклад (іспанська) 

спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно); 

035.055 Романські мови та літератури (переклад включно); 

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно); 

035.065 Східні мови та літератури (переклад включно); 035.051 

Романські мови та літератури (переклад включно) 

 

 

Методичні рекомендації схвалено  

на засіданні кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша. 
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Завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша  

   Олександр РЕБРІЙ 

 

Методичні рекомендації погоджено науково-методичною  

комісією факультету іноземних мов 
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Голова науково-методичної комісії  

факультету іноземних мов      Анна КОТОВА 
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Загальні положення щодо організації самостійної роботи студентів. Самостійна робота 

студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 

обов'язкових навчальних дисциплін і регламентується «Положенням про організацію 

освітнього процесу у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна». 

Університет має забезпечувати для здобувачів вищої освіти професійну підготовку на рівні 

кращих університетів світу, формування необхідних фахових і загальних компетентностей, 

зокрема: вміння самостійно навчатися і критично мислити 

Самостійна робота включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання  

індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу.  

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента денної та заочної форми 

навчання, регламентується навчальними планами та робочими навчальними планами.  

Зміст самостійної роботи визначається робочою програмою навчальної дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками науково-педагогічного працівника.  

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість 

проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи рекомендується 

відповідна наукова та професійна монографічна і періодична література. 

Контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу, 

є обов’язковим. Форми контролю визначаються робочою програмою навчальної 

дисципліни і можуть включати виконання контрольних робіт, включених до навчального 

плану, курсових робіт, індивідуальних завдань, тестів, розрахунково-графічних робіт, 

рефератів, винесення самостійно засвоєного матеріалу на підсумковий семестровий 

контроль (разом з матеріалом, що вивчався при проведенні аудиторних навчальних занять) 

тощо.  

Зміст та організація самостійної роботи студентів за навчальною дисципліною 

«Основи академічного письма». Відповідно до навчального плану, загальний обсяг 

навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання складає 3 кредити (90 годин). 

Обсяг самостійної роботи складає 84 години.   
 

Завдання для самостійної роботи 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

заочна форма 

навчання 

Розділ 1 

1 Засвоїти відмінності між академічним та особистим 

стилем письма, лексичні та граматичні особливості 

академічного стилю, а також порівняльні 

характеристика академічного дискурсу в 

англійській та українській мовах. 

26 Винесено на 

підсумковий 

контроль 

2 Ознайомитись із типами академічних текстів, 

їхньою структурою та особливостями в 

англомовному й українськомовному дискурсі..    

26 Винесено на 

підсумковий 

контроль 

3 Ознайомитися із зразками описових та 

інформативних анотацій, їхньою структурою, 

характерним мовним оформленням.  

28 Винесено на 

підсумковий 

контроль 

Разом 80  

 

 

Вимоги до студентів: 



1. У межах першого завдання студенти працюють з конспектом лекцій та 

запропонованими теоретичними джерелами, більш детально знайомлячись з 

особливостями академічного стилю письма. У результаті студенти поглиблюють 

свої знання стосовно різних типів академічного письма, таких як курсова робота, 

стаття, рецензія, есе тощо, у результаті чого вони зможуть розширити своє розуміння 

призначення та структури різних типів академічних текстів.  

2. Друге завдання передбачає ознайомлення зі структурою наукових проектів, зокрема, 

наукових статей. Набуті знання про стандартну побудову наукових статей дозволять 

студентам більш ефективно укладати анотації  до них, оскільки анотування у 

багатьох випадках передбачає відповідність структурі відповідної статті. Окрім того, 

студенти ближче познайомляться з вимогами до наукових статей для їх подальшого 

написання на основі власних наукових досліджень.  

3. Третє завдання включає вивчення різних типів анотацій та їх призначення. 

Ознайомившись зі зразками анотацій, що вимагаються різними виданнями для 

публікації наукових досліджень, студенти отримають глибше розуміння функції 

анотацій та притаманного їм стилю письма, що дозволить ефективніше складати 

власні анотації.  

Форми контролю та критерії оцінювання. Завдання, винесені на самостійну роботу 

студентів, включені в тестові завдання для оцінювання роботи студентів у семестрі. 

Відповідні критерії оцінювання наведено в Робочій програмі навчальної дисципліни. 
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 Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

EBSCO Publishing – багатопрофільна база даних, яка нараховує понад 4600 журналів. 

(Доступ з Інформаційного центру "Вікно в Америку", Центральна наукова бібліотека ХНУ 

імені В.Н. Каразіна) 

 

Додаткові інформаційні ресурси розташовано на сторінці кафедри перекладознавства імені 

Миколи Лукаша ХНУ імені В.Н. Каразіна: http://foreign-

languages.karazin.ua/ru/departments/english-translation-theory-and-practice/library-4. 
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