
 

 

Дисципліна Вибіркова дисципліна №9 «Академічне письмо» 

 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Назва 

спеціальності/освітньої 

програми 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика 

 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

Денна форма: 4 курс, 7 семестр, 5 кредитів ЄКТС 

Заочна форма: 4 курс, 7 семестр, 5 кредитів ЄКТС 

Обсяг годин 

(усього: з них – 

лекції/практичні) 

Денна форма: 90 годин (лекції – 14 год, практичні – 40 год) 

Заочна форма: 90 годин (лекції – 4 год, практичні – 10 год) 

Мова викладання Англійська 

Кафедра Кафедра прикладної лінгвістики 

 

Авторка дисципліни Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри прикладної 

лінгвістики Котис Олена Георгіївна 

 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Успішне засвоєння освітнього компоненту «Англійська мова». 

Рівень володіння англійською В2+. 

Що буде вивчатися  Курс «Академічне письмо» передбачає вивчення базових 

принципів (академічна доброчесність, правильне покликання на 

джерела літератури, дотримання академічного стилю тощо) та 

інструментів створення академічних текстів (анотацій, оглядів 

літератури, наукових статей, ґрантових заявок на здійснення 

наукових досліджень і т.ін.). 

Чому це цікаво/ треба 

вивчати  

 

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 написане 

відповідало 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.  

Чому можна навчитися 

(Результати навчання) 

Студенти навчаться: 

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; 

2)  організовувати процес свого навчання й самоосвіти; 

3) розуміти основні проблеми філології та підходи до їх 

розв’язання із застосуванням доцільних методів та 

інноваційних підходів; 

4)  знати й розуміти систему мови, історію мови, що 

вивчається, і вміти застосовувати ці знання у 

професійній діяльності; 



5) аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію 

та характеризувати мовні явища і процеси, що їх 

зумовлюють; 

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; 

7)  здійснювати лінгвістичний та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів; 

8)  знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції 

обраної філологічної спеціалізації, уміти 

застосовувати їх у професійній діяльності; 

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. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

По завершенню курсу студенти вмітимуть застосовувати 

лінгвістично валідний інструментарій для написання 

академічних текстів англійською мовою. 

Більше того, вони здобудуть такі компетентності: 

1) здатність використовувати в професійній діяльності знання 

про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, 

рівні; 

2) 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; 

3) здатність до збирання й аналізу, систематизації та 

інтерпретації мовних літературних, фольклорних фактів, 

інтерпретації та перекладу тексту (залежно від обраної 

спеціалізації); 

4) здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань; 

5) здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та 

спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) 

аналіз текстів різних стилів та жанрів; 

6) здатність управляти та користуватися сучасними 

інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (у 

тому числі такими, що базуються на використанні Інтернету). 

Форма проведення 

занять: 
Лекції та практичні заняття (семінари). 

Семестровий контроль: Залік 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web»  

 

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

