
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

Факультет іноземної філології 

Кафедра прикладної лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

вибіркової навчальної дисципліни  

АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО 

 

 

підготовки бакалавра 

 

спеціальності 035 Філологія 

 

освітньо-професійної програми Прикладна лінгвістика. Переклад і 

комп’ютерна лінгвістика 

 

Форма навчання 

 

Денна, заочна 

Курс  

 

IV 

Семестр 

 

VII 

 

 

 

        

Луцьк – 2021 



Силабус навчальної дисципліни «АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО» підготовки 

бакалавр, галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія, за 

освітньо-професійною програмою Прикладна лінгвістика. Переклад і 

комп’ютерна лінгвістика. 

 

Розробник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної 

лінгвістики Котис О.Г.  

 

Силабус навчальної дисципліни затверджено на засіданні кафедри 

прикладної лінгвістики   

протокол № 1 від 31 серпня 2021 р.  

 

 

 

Завідувач кафедри:              Біскуб І.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Котис О.Г., 2021 р. 



І. Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1 (денна форма) 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання  03 Гуманітарні науки 

035 Філологія 

Прикладна 

лінгвістика. Переклад 

і комп’ютерна 

лінгвістика. 

Бакалавр 

 

Вибіркова 

Рік навчання 4 

Кількість годин/кредитів 

150 год. / 5 кредитів 

Семестр 7-ий 

Лекції 14 год. 

Практичні (семінарські) 40 год. 

Консультації  10 год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота 86 год. 

Форма контролю: залік 

Мова навчання англійська 

Таблиця 2 (заочна форма) 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання  03 Гуманітарні науки 

035 Філологія 

Прикладна 

лінгвістика. Переклад 

і комп’ютерна 

лінгвістика. 

Бакалавр 

 

Вибіркова 

Рік навчання 4 

Кількість годин/кредитів 

150 год. / 5 кредитів 

Семестр 7-ий 

Лекції 4 год. 

Практичні (семінарські) 10 год. 

Консультації  18 год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота 118 год. 

Форма контролю: залік 

Мова навчання англійська 

 

  



ІІ. Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я та по-

батькові 
Котис Олена Георгіївна 

Науковий ступінь кандидат філологічних наук 

Вчене звання - 

Посада доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Контактна інформація 
м.т. +38 (099)0754448;  

olena.kotys@vnu.edu.ua, 

Дні занять  

Електронний розклад:  

http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700 

Очні консультації: в день проведення лекцій / семінарських 

занять (за попередньою домовленістю). Усі запитання можна 

надсилати на електронну скриньку, зазначену в силабусі. 

 

ІІІ. Опис дисципліни 

1. Анотація курсу. Силабус навчальної дисципліни «Академічне письмо» 

призначений для студентів 4 року денної та заочної форм навчання різних 

освітніх програм, освітнього рівня «бакалавр».  

Завдяки цьому курсу студенти стануть ефективними комунікаторами 

власних наукових ідей та досліджень англійською мовою. Для створення 

конкурентоспроможних текстів необхідним є не лише знання мови, а й 

розуміння мети створення тексту, належного типу й структури, та знання 

мовних засобів, які потрібно використати для того, аби текст відповідав усім 

вимогам до якісного академічного тексту. Цінність таких знань полягає не 

лише в тому, що студенти зможуть вільно спілкуватися з науковим світом та 

брати участь в конференціях чи наукових стажуваннях за кордоном, а й 

подавати ґрантові заявки для отримання фінансування власних досліджень.  

Об’єктом курсу є вивчення англомовного академічного дискурсу, а 

предметом є принципи його творення й організації.  

2. Пререквізити. Вивчення курсу «Академічне письмо»  передбачає 

використання контенту таких дотичних дисциплін: англійська мова, 

теоретичної граматики (знання особливостей функціонування мовних 

одиниць різних рівнів)), володіння англійською мовою на рівні В2.  

До постреквізитів належить написання курсової роботи та дослідницьких 

есе для усіх теоретичних дисциплін. 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. Мета курсу – надати 

студентам знання щодо підходів до академічного письма та розвинути в них 

навички грамотного написання академічних текстів англійською мовою. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Академічне письмо» є 

ознайомлення студентів з предметом вивчення; інтеграція розуміння цього 



предмету в контексті інших мовознавчих дисциплін; навчання студентів 

вільного та адекватного використання методів, моделей та прийомів 

академічного письма. 

4. Результати навчання (компетентності). У результаті вивчення 

курсу студенти будуть знати основні підходи до написання академічних 

текстів та вміти застосовувати теоретичні знання на практиці, здійснювати 

написання академічних текстів (оглядів літератури, анотацій, статей тощо) 

англійською мовою. 

1. Отож, по завершенню вивчення курсу студенти здобудуть таку 

інтегральну компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, перекладу) в 

процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

2. Також студенти оволодіють такими загальними (ЗК) та фаховими 

компетентностями (ФК): 

 1) здатність бути критичним і самокритичним (ЗК 4); 

2) здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями (ЗК 5); 

3) здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел (ЗК 6); 

4) уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК 7); 

5) здатність працювати в команді та автономно (ЗК 8); 

6) здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК 9); 

7) здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 10); 

8) здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 11); 

9) здатність проведення досліджень на належному рівні (ЗК 13); 

10) здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову 

як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні (ФК 2); 

11) здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що 

вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному. 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах 

життя (ФК 6); 

12) здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації 

мовних літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту 

(залежно від обраної спеціалізації) (ФК 7); 

13) здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань (ФК 8); 

14) здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та 

спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів 

різних стилів та жанрів (ФК 10); 

15) здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-

комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що 

базуються на використанні Інтернету) (ФК 15). 



По завершенню курсу студенти вмітимуть застосовувати лінгвістично 

валідний інструментарій для написання академічних текстів англійською 

мовою. Отож, програмними результатами навчання (ПРН) є такі: 

1) ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 

електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати (ПРН 2); 

2)  організовувати процес свого навчання й самоосвіти (ПРН 3); 

3) розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів (ПРН 7); 

4)  знати й розуміти систему мови, історію мови, що вивчається, і вміти 

застосовувати ці знання у професійній діяльності (ПРН 8); 

5) аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють (ПРН 12); 

6)  використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формах, 

у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, 

професійній, науковій сферах життя (ПРН 14); 

7)  здійснювати лінгвістичний та спеціальний філологічний аналіз 

текстів різних стилів і жанрів (ПРН 15); 

8)  знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній 

діяльності (ПРН 16); 

9)  збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови 

й мовлення та використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або 

навчання (ПРН 17).  
 

5. Структура навчальної дисципліни. 
Таблиця 3 (Денна форма) 

Назви змістових модулів і 

тем 
Усього Лек. Практ. Інд. 

Сам. 

роб. 
Конс. 

Форма 

контролю / 

Бали 

Змістовий модуль 1.   The introduction to the writing process. 

Тема 1.   Background to 

writing. Writing 

foundations. Reading 

and note-making. 

11 1 5  5  
ДС + РК / 

5 

Тема 2. Writing stages. 

Planning a text. Organizing 

paragraphs. Selecting key 

points. Summary writing.  

13 2 5  5 1 
ДС + РК / 

5 

Разом за модулем 1 24 3 10  10 1 10 

Змістовий модуль 2.   Elements of writing. 



*ДС – дискусія, РМГ – робота в малих групах, Т – тести, МКР/КР – модульна контрольна 

робота/контрольна робота 

 

Таблиця 3а (Заочна форма) 

Тема 3.  Cause and effect. 

Comparisons. Definitions. 

Examples. Generalisations. 

References and quotations. 

15 1 5  8 1 
ДС + РК / 

5 

Тема 4.  Visual 

information. Describing 

charts, graphs and tables. 
17 2 5  8 2 

ДС + РК / 

5 

Разом за модулем 2 32 3 10  16 3 10 

Змістовий модуль 3.    Accuracy in writing. 

Тема 5.  Grammatical 

peculiarities of academic 

writing. Modal verbs. 

Adverbs. Articles. Passive 

structures.  

23 1 5  15 2 
ДС + РК / 

5 

Тема 6.  Tenses. Time 

words and phrases. 
23 2 5  15 1 

ДС + РК / 

55 

Разом за модулем 3 
46 3 10  30 3 

10 

 

Змістовий модуль 4.  Writing models. 

Тема 7.  Writing summaries. 

Designing and reporting 

surveys. 
23 2 5  15 1 

ДС + РК / 

5 

Тема 8.  Essay writing. 

Comparative and discursive 

essays. 
25 3 5  15 2 

ДС + РК / 

5 

Разом за модулем 4 48 5 10  30 3 10 

Види підсумкових робіт Бал 

Модульна контрольна робота 1 Т / 30 

Модульна контрольна робота 2 Т / 30 

Усього 150 14 40  86 10 100 

Назви змістових модулів і 

тем 
Усього Лек. Практ. Інд. 

Сам. 

роб. 
Конс. 

Форма 

контролю / 

Бали 

Змістовий модуль 1.   The introduction to the writing process. 

Тема 1.   Background to 

writing. Academic 

integrity. Writing 

foundations. Reading 

and note-making. 

12  1  10 1 
ДС + РК / 

5 

Тема 2. Writing stages. 

Planning a text. Organizing 

paragraphs. Selecting key 

points. Summary writing.  

21 1 1  18 1 
ДС + РК / 

5 

Разом за модулем 1 33 1 2  28 2 10 



*ДС – дискусія, РМГ – робота в малих групах, Т – тести, МКР/КР – модульна контрольна 

робота/контрольна робота 

 

6. Завдання для самостійного опрацювання. 

Таблиця 4 

Тема 

Кількість 

годин 
Питання 

для самостійного 

опрацювання 
денна 

форма 

заочна 

форма 

Тема 1.  Background to 

writing. Academic integrity. 

Writing foundations. Reading 

and note-making. 

6 18 

1. Background of writing. 

Developing plans from titles. 

2. Understanding purpose and 

register. 

3. Paraphrasing. 

Тема 2.  Writing stages. 

Planning a text. Organizing 

paragraphs. Selecting key 

14 20 

1. Summary writing. 

2. Organizing paragraphs. 

3. Organizing the main body. 

Змістовий модуль 2.   Elements of writing. 

Тема 3.  Cause and effect. 

Comparisons. Definitions. 

Examples. Generalisations. 

References and quotations. 

21 1 1  15 4 
ДС + РК / 

5 

Тема 4.  Visual 

information. Describing 

charts, graphs and tables. 
20  1  15 4 

ДС + РК / 

5 

Разом за модулем 2 41 1 2  30 8 10 

Змістовий модуль 3.    Accuracy in writing. 

Тема 5.  Grammatical 

peculiarities of academic 

writing. Modal verbs. 

Adverbs. Articles. Passive 

structures.  

19 1 1  15 2 
ДС + РК / 

5 

Тема 6.  Tenses. Time words 

and phrases. 
19  2  15 2 

ДС + РК / 

5 

Разом за модулем 3 38 1 3  30 4 10 

Змістовий модуль 4.  Writing models. 

Тема 7.  Writing summaries. 

Designing and reporting 

surveys. 
19 1 1  15 2 

ДС + РК / 

5 

Тема 8.  Essay writing. 

Comparative and discursive 

essays. 
19  2  15 2 

ДС + РК / 

5 

Разом за модулем 4 38 1 3  30 4 10 

Види підсумкових робіт Бал 

Модульна контрольна робота 1 Т / 30 

Модульна контрольна робота 2 Т / 30 

Усього 150 4 10  118 18 100 



points. Summary writing. 4. Writing introductions and 

conclusions. 

5. Proof-reading. Re-reading and re-

writing. 

Тема 3.  Cause and effect. 

Comparisons. Definitions. 

Examples. Generalisations. 

References and quotations. 

11 20 

1. Elements of writing. Cause and 

effect. 

2. Cohesion. 

3. Comparisons. 

4. Definitions. 

5. Discussion. 

6. Examples. 

7. Generalisations. 

8. Numbers. 

9. References and quotations. 

Тема 4. Visual information. 

Describing charts, graphs and 

tables. 

11 20 

1. Describing charts and graphs. 

Special vocabulary. 

2. Describing tables. Strucuture and 

vocabulary. 

Тема 5. Grammatical 

peculiarities of academic 

writing. Modal verbs. Adverbs. 

Articles. Passive structures. 

11 20 

1. Accuracy in writing. 

Abbreviations. 

2. Adverbs. Articles. 

3. Conjunctions. 

4. Formality in verbs. 

5. Modal verbs. 

6. Nationality language. 

7. Nouns and adjectives. 

8. Nouns: countable and uncountable. 

9. Passives. 

Тема 6. Tenses. Time words 

and phrases. 
11 20 

1. Time words and phrases. 

2. Phrases for expression caution. 

Разом 86 118  

 

ІV. Політика оцінювання 

Політика викладача щодо студентів. При вивченні навчальної 

дисципліни «Академічне письмо» студент виконує завдання згідно з 

навчальним планом та у відповідності до програми силабусу, що включають 

відвідування лекцій, опрацювання інформаційних джерел та літератури, 

підготовку до практичних занять (аналіз теоретичних відомостей, 

опрацювання конспекту лекції, володіння термінологічним словником 

дисципліни, підготовку відповідей згідно плану практичних занять, 

доповнення та коментарі відповідей інших студентів, підготовку презентацій).  

Для оцінювання знань студента використовують поточний та 

підсумковий контроль. Поточним контролем передбачені відповіді на 

практичних заняттях, що має на меті перевірку рівня знань, присутність на 

лекціях, роботу в малих групах, наявність конспекту та виконання науково-

дослідних пошукових (самостійних) завдань. Максимальна кількість балів, яку 

може набрати студент за два змістових модулі (ЗМ), становить 40. 



Учасник освітнього процесу має дотримуватися навчальної етики, 

толерантно ставитися до всіх учасників процесу навчання, дотримуватися 

часових меж та лімітів навчального процесу. 

У разі відсутності з поважної причини на лекційному занятті студент 

представляє конспект теми, яку вивчали на пропущеному занятті. За 

відсутності на практичному занятті знання студента оцінюють за результатами 

усного опитування по темі, що, зокрема, визначає рівень володіння 

тематичними термінами та ключовими поняттями. Доскладання тем, під час 

вивчення яких студент був відсутній на заняттях, повинно відбутися до 

написання відповідної модульної контрольної роботи (тесту). 

Якщо студент хоче покращити підсумковий бал за аудиторну роботу, 

пропонується підготовка та захист презентації на одну із запропонованих тем 

(на вибір), або написання тез. У разі відсутності студента на занятті з поважної 

причини студент має право написати тест, контрольну роботу чи есе в 

позаурочний час, а також підготувати презентацію за темою, що вивчалася на 

занятті. 

Студентам можуть бути зараховані результати навчання, отримані у 

формальній, неформальній та/або інформальній освіті  (професійні 

курси/тренінги, громадянська освіта, онлайн-освіта, стажування). Процес 

зарахування врегульований Положенням про визнання результатів навчання, 

отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті ВНУ імені 

Лесі Українки. Згідно встановленого порядку можуть бути визнані результати 

навчання, які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають одному 

заліковому модулю в цілому (але не більше 6 кредитів за навчальний рік), або 

окремому змістовому модулю, темі (темам), які передбачені силабусом.  

Політика щодо академічної доброчесності. Учасники освітнього 

процесу повинні керуватися правилами, визначеними законом, дотримуватися 

вимог щодо проходження виробничої перекладацької практики, професійної 

етики та академічної доброчесності. Студенти-практиканти повинні 

дотримуватися часових меж та лімітів навчального процесу, толерантно 

ставитися до професорсько-викладацького складу та інших здобувачів освіти. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає: 

- самостійне виконання завдань поточного та підсумкового контролю 

(для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Із загальними засадами, цінностями, принципами та правилами етичної 

поведінки учасників освітнього процесу, якими вони повинні керуватися у 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf


своїй діяльності, можна ознайомитися у Кодексі академічної доброчесності 

Волинського національного університету імені Лесі Українки.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Студент допускається до 

складання заліку з перекладацької практики за умови виконання 

індивідуального плану практики в повному обсязі. Після закінчення 

виробничої перекладацької практики керівник практики від університету 

ретельно перевіряє звіт про практику, аналізує якість виконання завдань й 

оформлення звітної документації та дає загальну оцінку проведеної роботи в 

рецензії і вирішує питання про допуск студента до захисту звіту перед 

комісією. Остаточні підсумки підводяться на публічному захисті практики, 

який проводить комісія, склад якої затверджений засіданням кафедри 

прикладної лінгвістики.  

У разі отримання незадовільної оцінки під час складання заліку 

студенту надається можливість повторного складання заліку в терміни, 

визначені розкладом залікової сесії, за умови доопрацювання звіту й 

індивідуального завдання.  

 

V. Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль здійснюється лектором і може проводитись лише 

один раз згідно із розкладом проведення лекційних занять. Відсутність 

студента на модульному тесті оцінюється у “0” балів. Повторне складання 

підсумкового модульного контролю для студента можливе за умови його 

відсутності з поважної причини відповідно до графіка, затвердженого 

кафедрою прикладної лінгвістики. Максимальна кількість балів, яку може 

набрати студент за модульну контрольну роботу в межах змістового модуля, 

становить 30. Максимальна кількість балів за модульний контроль після 

написання двох модульних контрольних робіт дорівнює 60. 

Рівень знань студента за поточний і модульний контроль оцінюється в 

балах, фіксується у журналі після вивчення кожного змістового модуля. 

Підсумкова оцінка за національною шкалою заноситься в залікову відомість. 

У випадку незадовільної підсумкової оцінки або за бажанням підвищити 

рейтинг студент може дібрати бали, виконавши написання інформаційно-

аналітичного реферату.  

Процедура оскарження результатів контрольних заходів.  Студенти 

мають можливість порушити будь-яке питання, яке стосується процедури 

проведення чи оцінювання контрольних заходів та очікувати, що воно буде 

розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами у ЗВО. 

 

VІ. Шкала оцінювання 

Оцінка в балах за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

Дуже добре 

Добре 

Задовільно 

 

 

Зараховано 
82 – 89 

75 – 81 

67 –74 

https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf


60 – 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно Не зараховано 
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