
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
  

Назва дисципліни: Академічне письмо (англійською мовою) / Academic writing (in 

English) 

Шифр за ОНП: ВК3 

Категорія дисципліни: вибіркова 

Семестр(и): 2 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120; кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Результати навчання: репрезентація концепцій, стратегій і тактик академічного 

письма, технологій організації процесів створення, аналізу та редагування академічного 

тексту. 

знати:  традиції академічного спілкування та міжнародний досвід;  потрактування 

академічного письма, його категорійні ознаки, змістове наповнення й способи викладу 

матеріалу;  жанри академічного письма;  правила дотримання академічної доброчесності 

та заходи щодо попередження й виявлення плагіату;  види академічних текстів за формою 

комунікації та способом викладу матеріалу;  особливості змістового та композиційного 

наповнення академічного тексту;  типові помилки, що виникають під час створення 

академічного тексту, психологічні, логічні та мовностилістичні засади його редагування;  

уміти: оперувати поняттями «науковий стиль», «науковий текст», «академічна 

комунікація», «академічне письмо», знати їхні інтегральні та диференційні 

характеристики; генерувати наукові ідеї, моделювати наукові знання й організовувати 

процес академічного письма; послуговуватися репрезентаційними й аргументаційними 

формами мовлення в академічній комунікації; створювати фрагменти текстів-розповідей, 

текстів-описів, текстів-міркувань, текстів-доказів, текстів-визначень, ураховувати 

особливості їх побудови; вести наукову дискусію, доводити або спростовувати 

актуалізовані твердження;  піддавати компресії чужий текст, групувати джерела, 

систематизувати матеріал, покликатися на авторитетних науковців, цитувати їх позиції;  

аналізувати академічний текст крізь призму змістового наповнення та структурування з 

використанням дотекстових та текстових одиниць; 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни (пререквізити і 

кореквізити): іноземна мова за професійним спрямуванням, ділова українська мова. 

Зміст дисципліни: передбачає формування у здобувачів навичок академічної 

культури, академічної грамотності, академічного письма, необхідних для успішного 

провадження науково-дослідницької та науково-навчальної роботи, озброює їх 

необхідними знаннями щодо особливостей академічної комунікації 

Види навчальних занять: лекції, практичні, консультація. 

Форми навчання: денна, заочна. 

Методи навчання: пояснювально-демонстраційний, частково-пошуковий, 

дослідницький, метод проблемного викладання, комунікативний з елементами рольової та 

ділової гри, метод навчальних проектів. 

Методи контролю: усний (виступи на практичних заняттях, круглих столах, 

індивідуальні презентації, групове обговорення, усний захист проектів), письмовий 

(вправи, проектні завдання, наукові реферати), поточний, модульний та семестровий 

тестовий контроль.  

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 2).  

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання та вправи для 

аудиторної та самостійної роботи, перелік тем для обговорення, перелік тем наукових 

рефератів, комплекти тестових завдань для поточного, модульного та підсумкового 

контролів. 

Мова навчання: англійська. 

 
 


