
Дисципліна Дисципліна 7 

«Креативне письмо» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія / Мова і література 

(англійська). Переклад 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність Денна форма: 2 курс, 4 семестр, 3 кредити  

Заочна форма: 2 курс, 4 семестр, 3 кредити  

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 90 год.  

(лекції – 22 год., практичні – 20 год.)  

Заочна форма – 90 год.  

(лекції – 8 год., практичні – 4 год.) 

Мова викладання англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра англійської філології 

Автор дисципліни Доктор філологічних наук, професор 

кафедри англійської філології  

Ущина Валентина Антонівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння англійською мовою не 

нижче, ніж В2 

Що буде вивчатися Курс «Креативне письмо» створений для 

того, щоб запалити іскру вашого інтересу 

до писемної творчості, або ж роздмухати 

вогнище вашого письменницького таланту, 

якщо іскра уже палає. Ми не обіцяємо, що 

ви відразу станете знаменитим 

письменником / письменницею, але, 

пройшовши цей курс, ви точно зрозумієте 

чи є у вас схильність до творення художніх 

текстів – чи то роману або п’єси, чи то 

блогу або короткого оповідання. Ви 

дізнаєтеся секрети утримання уваги читача; 

ви зрозумієте як пишуться бестселери; 

врешті, ви добре потренуєтеся писати 

англійською мовою і зможете досхочу 

обговорювати свої твори як з 

одногрупниками, так і з викладачем. 

Чому це цікаво/треба вивчати Ви дізнаєтеся: 

 Як написати текст своєї мрії 

 Як знайти своїх героїв 

 Як написати перше оповідання 

 Чи потрібно складати план 



майбутнього твору  

 Як створити успішний блог 

 Як правильно підібрати слова 

 Чи зможете ви написати роман 

 Чи можливо написати поему, якщо 

раніше ніколи цього не робили 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Ви навчитеся:  

 Цікаво описувати пережитий досвід 

 Захоплююче писати про свої почуття  

 Обґрунтовано виражати власну 

думку 

 Переконливо писати новини 

 Влучно використовувати мовні 

засоби (лексичні, граматичні, 

стилістичні) і розуміти їхній 

функціонал   

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Ви зможете скористатися знаннями, 

отриманими завдяки цьому курсу, у 

найрізноманітніших сферах – від кар’єри 

письменника до спіч-райтера президента 

країни.  

Курс призначений для усіх – навіть тих, хто 

ніколи не пробував писати. Особливо 

корисним він стане тим, хто хоче 

покращити свої навички англомовного 

письма. 

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни, навчально-методичні 

матеріали (включно з художніми творами 

та відео) 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

