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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Основи академічного письма” складена відповідно до:
Перший (бакалаврський) рівень.
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); 035.05 
Романські мови та літератури (переклад включно); 035.04 Германські мови та літератури 
(переклад включно); 035.06 Східні мови та літератури (переклад включно); 035.05 Романські 
мови та літератури (переклад включно)

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни “Основи академічного письма” є ознайомити 

студентів зі специфікою академічного письма в англомовному та україномовному дискурсі, його 
типами та організацією. Курс також спрямовано на поглиблення розуміння принципів та методів 
написання академічних текстів різних жанрів і стилів як державною, так і англійською мовою, а 
також на розвиток навичок використання необхідної термінології та дотримання стилістичних 
вимог задля досягнення відповідних комунікативних цілей.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
Ознайомити студентів з різними типами академічного письма та їхніми структурними 

особливостями, характерним для академічного письма граматичним устроєм та лексико- 
стилістичними вимогами; сприяти розвитку вміння студентів критично та аналітично мислити, 
структуровано і логічно викладати свої думки, укладаючи тексти академічної спрямованості; 
розвинути навички та уміння студентів зі складання анотацій до наукових праць.

1.3. Кількість кредитів:
Заочна форма навчання: 3
1.4. Загальна кількість годин:
Заочна форма навчання: 90

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
________ Дисципліна за вибором________

Заочна (дистанційна) форма навчання
____________ Рік підготовки____________
_________________ 5-й_________________
_______________Семестр_______________
_________________ 9-й_________________
________________Лекції________________
________________10 год.________________
_____ Практичні, семінарські заняття_____

Лабораторні заняття

Самостійна робота
_______ 80 год._______
Індивідуальні завдання 

Не передбачено



1.6. Заплановані результати навчання
Навчальна дисципліна передбачає розвиток наступних компетентностей:
загальні компетентності:
-  здатність до пошуку, аналізу і оцінки інформації, необхідної для вирішення 

професійного та особистісного розвитку. Набуття навичок з інтерпретації інформації в 
усній формі, перекладі та письмовому реферуванні.

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях з урахуванням міжкультурних 

аспектів комунікації.
- здатність спілкуватися англійською мовою у професійній діяльності, опрацьовувати 

англомовну фахову літературу.
фахові компетентності:
- здатність працювати з художніми та публіцистчними текстами, а також текстами 

офіційно-ділової і вузькогалузевої спрямованості.
- уміння використовувати різні види усної та письмової комунікації на українській, 

англійській мові в професійній діяльності -  у жанрово-стильових різновидах і регістрах 
спілкування (офіційному, академічному) для розв’язання комунікативних завдань у 
різних сферах життя.

- здатність ефективно формувати свою комунікативну стратегію та передбачати 
можливий розвиток подій у ситуаціях міжкультурного спілкування, користуватися 
різноманітними тактичними прийомами комунікації з урахуванням міжкультурної 
компетентності -  знань про традиції використання текстів в академічному стилі.

Програмні результати навчання:
знати:
- знати мову, її зміст, структуру та функціонування, а також мовні норми, 

використовувати ці знання для висловлювання власної думки в усній і письмовій 
формах

- типи текстів, які укладаються в межах академічного стилю письма, їхні особливості, 
структуру та сфери застосування

- вимоги до академічного стилю письма з точки зору його граматичного устрою, 
стилістики та словника у порівнянні з особистим стилем

- типи анотацій та їх структуру.
вміти:
- використовувати англійську мову в усному та писемному професійному спілкуванні, а 

також для організації ефективної міжкультурної комунікації
- здійснювати пошук і використання інформації, необхідної для ефективного виконання 

професійних завдань, професійного і особистісного розвитку: добирати інформацію з різних 
джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 
систематизувати

-  дотримуватися правил академічної доброчесності, етичних та моральних принципів, що 
сприяють ефективному міжмовному та міжкультурному спілкуванню

- використовувати отримані знання про граматичні та лексико-стилістичні особливості 
академічного стилю у власній науковій та професійній діяльності;

- укладати анотації, висловлюючи свої думки чітко, логічно та лаконічно, а також 
дотримуючись загальноприйнятої структури та лексико-стилістичних вимог.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Відмінності між академічним та особистим стилем письма. Лексичні та граматичні 

особливості академічного стилю. Порівняльна характеристика академічного дискурсу в 
англійській та українській мові.

Тема 2. Типи академічних текстів, їхня структура та особливості в англомовному та 
українськомовному дискурсі.



Тема 3. Анотація. Типи і структура анотацій. Складання анотації.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем Кількість годин

заочна форма
усього у тому числі

л п лаб. інд. с. р.
1 2 3 4 5 6 7

Розділ 1. Основи академічного письма
Тема 1. 28 2 - - - 26
Тема 2. 30 4 - - - 26
Тема 3. 32 4 - - - 28
Разом за розділом 1 90 10 - - - 80

4. Теми лекцій
№ п/п Назва теми Кількість годин

1. Відмінності між академічним та особистим стилем письма. 
Лексичні та граматичні особливості академічного стилю. 
Порівняльна характеристика академічного дискурсу в 
англійській та українській мові.

2

2. Типи академічних текстів, їх структура та особливості в 
англомовному та україномовному дискурсі.

4

3. Анотація. Типи і структура анотацій. Складання анотації. 4
Зазом: 10

5. 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

6. Індивідуальні завдання

І. Ініціальні (викладач -  студент):

Не передбачено.
7. Методи навчання



Вербально-аудіальні (лекція, розповідь, бесіда), у тому числі -  інтерактивні (опитування, 
дискусія, обговорювання, пояснення)

ІІ. Респонсивні (студент -  викладач):
III. Теоретичні: робота з першоджерелами, підручниками, інтернет-матеріалами, пошук 
необхідної інформації.
IV. Практичні: вправляння, самоконтроль.

8. Методи контролю

• опитування
• спостереження
• співбесіда
• залікова контрольна робота

9. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залікова
робота СумаРозділ 1

КР, передбачена 
навчальним 

планом

Індивідуальне
завдання Разом

40 - - 40 60 100

Форми контролю:
протягом семестру бали нараховуються за:

0 відвідування занять;
0 роботу на заняттях

залік: формалізований тест за принципом множинного вибору (10 пунктів -  30 балів) та 
укладання анотації на наукову статтю (30 б).

А -  Б. Критерії оцінювання роботи на заняттях

(А) Відвідання занять -  30 балів (6 балів за кожне заняття), (Б) виступи на заняттях -  до 10 балів. 

В1. Критерії оцінювання формалізованого тесту з основ академічного письма

Кількість
правильни

х
відповідей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бали 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

В2. Критерії оцінювання анотації

30 б -  повністю дотримані структурні вимоги до анотації, стиль написання повністю відповідає 
нормам академічного дискурсу, мовні помилки відсутні або наявні в невеликій кількості і не 
впливають на розуміння.
25 б -  структурні вимоги до анотації дотримані в достатньому обсязі, стиль написання в цілому 
відповідає нормам академічного дискурсу, наявні мовні помилки, що не впливають на розуміння. 
20 б -  структурні вимоги до анотації певною мірою порушені, стиль написання не повністю 
відповідає академічному дискурсу або присутні елементи цитування статті, наявні мовні 
помилки, що подекуди впливають на розуміння.
15 б -  структурні вимоги до анотації істотно порушено, присутні значні стилістичні порушення, 
наявні чисельні мовні помилки, що впливають на розуміння.



10 б -  структурні вимоги до анотації істотно порушено, присутні значні стилістичні порушення та 
цитування оригінальної статті, наявні чисельні мовні помилки, що перешкоджають розумінню.
0 б -  завдання не виконано / анотація на 90% або більше цитує статтю.

Загальний бал вираховується за формулою: А+Б+В1+В2

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру

Оцінка
для чотирирівневої шкали 

оцінювання
для дворівневої 

шкали оцінювання
90 -  100 відмінно

зараховано70-89 добре

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано

10. Рекомендована література 

Базова
1. A Practical Guide to Academic Writing for International Students. A Routledge Freebook. URL: 

www.routl edge. com/rsc/downloads/A_Practi cal_Guide_to_Academi c 
_Writing_for_International_Students-A_Routledge_FreeBook-_FINAL_VERSION_.pdf)

Додаткова

2. Bailey S. Academic Writing. A Handbook for International Students. 3d ed. Routledge. 2011. URL: 
https://www.kau.edu.sa/files/0013287/subjects/academic-writing-handbook-international-students-3rd- 
ed%20(2).pdf

3. Hamp-Lyons L., Heasley B. Study Writing. A course in writing skills for academic purposes. Cambridge 
University Press. 2006. 214 p.

4. Horkoff, T. Writing for Success 1st Canadian Edition. BCcampus. 2015. URL: 
https://opentextbc.ca/writingforsuccess/)

11. 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 розташовані 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.

SUMMARY

The course “Academic Writing Essentials” has been modified within the framework of the Erasmus+ 
Project 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP Foreign Language Teacher Training Capacity 
Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration (MultiEd).

Developers: Bystrov, Yakiv, DSc, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

http://www.routledge.com/rsc/downloads/A_Practical_Guide_to_Academic%20_Writing_for_International_Students-A_Routledge_FreeBook-_FINAL_VERSION_.pdf
http://www.routledge.com/rsc/downloads/A_Practical_Guide_to_Academic%20_Writing_for_International_Students-A_Routledge_FreeBook-_FINAL_VERSION_.pdf
https://www.kau.edu.sa/files/0013287/subjects/academic-writing-handbook-international-students-3rd-ed%20(2).pdf
https://www.kau.edu.sa/files/0013287/subjects/academic-writing-handbook-international-students-3rd-ed%20(2).pdf
https://opentextbc.ca/writingforsuccess/
http://foreign-


Chernovaty, Leonid, DSc, V.N.Karazin Kharkiv National University 
Kozlova, Tetyana, DSc, Zaporizhzhia National University
Kravchenko, Viktoria, PhD, Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University 
Myronenko, Tetyana, PhD, V.O.Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv 
Oliynyk, Iryna, PhD, Ternopil National Pedagogical University
Pozhydaieva Nadiia, PhD, Horlivka Institute for Foreign Languages ‘DDPU’ (Bakhmut)
Shuba, Yuliia, PhD, Bohdan Khmelnytsky National University at Cherkasy

The course is delivered in the academic year 2022/23 (9th semester) to BA students of the 5th year 
majoring in English at the School of Foreign Languages of V.N. Karazin Kharkiv National University.

Branch of knowledge: 035 Philology
Specializations: 035.041 Germanic languages and Literature, Translation inclusive.
035.041 Germanic languages and Literature, Translation inclusive; 035.05 Romanic languages and 
Literature, Translation inclusive; 035.04 Germanic languages and Literature, Translation inclusive; 
035.06 Eastern languages and Literature, Translation inclusive; 035.05 Romanic languages and 
Literature, Translation inclusive.

Status of the discipline: cycle of professional courses; elective course.

Developer and Lecturer: Prof. Leonid Chernovaty, DrSc in Pedagogy, Mykola Lukash Translation 
Studies Department

Course volume:
3 ECTS
10 hours -  lectures; 80 hours of self-study 

Form of final control: test (written test)

Course language: English 

Course prerequisites: level of English -  B2-C1.

Course summary:
The course “Academic Writing Essentials” is designed for students 
majoring in English. Within the Course students are supposed to 
styles, to express the coherent arguments clearly and concisely in an 
essays corresponding to the appropriate stylistic requirements. The Course provides key techniques, 
guidelines and suggestions to improve students’ academic written communication. It aims to develop 
the students' writing skills, enhance analytical and critical thinking skills, to cooperate in peer groups.

Competencies:
Integral competency: ability to carry out complex communicative tasks in a variety of academic 
contexts characterized by the complexity and uncertainty of conditions.

General competencies:
- ability to think critically and be self-critical;
- ability to search, process, and analyze information from various sources;
- ability to identify, define, and solve professional tasks;
- ability to work in a team and independently;
- ability to think abstractly, analyze, and synthesize;
- ability to apply knowledge in practical professional or educational contexts.

Professional competencies:

who work towards their BA degree 
do research in different functional 
academic format, to write academic



- ability to freely, fluently, and effectively use the studied language, both orally and in writing, in a 
variety of genres, styles, and registers of communication (formal, informal, neutral), to solve 
communication problems in different areas of life;

- ability to freely use special terminology to solve professional problems;
- ability to understand the principles and techniques of creating texts of different genres and styles in 

state and foreign languages;
- ability to provide comprehensive advice on the language literary norms and speech culture
- ability to organize communication in academic contexts.

Learning outcomes:
Students are to
- have the knowledge of the following
content: types of academic writing (essay, peer review, MA dissertation, etc.); purpose and structure of 
the texts related to different academic genres
language: Academic English, its structure and functioning as well as language norms;
- be able to: use the knowledge of English in expressing one’s thoughts orally and in writing; find the 

necessary information in different sources, process it and use it for professional purposes and 
personal growth; develop and interpret ideas effectively through written communication.

Communicative competencies: be able to work in a team with people of different cultures, religions 
and political persuasions.
Autonomy and responsibility: to manage the process of studying and life-long learning; to be able to 
analyze and evaluate one’s performance and bear responsibility for one’s work; to adhere to the 
principles of academic integrity and professional ethics.

Assessment and feedback:
- participation -  40 points (attendance and interaction in class; self-study)
- final test -  30 points (explanation to each question is embedded in the test automatic feedback)
- abstract -  30 points (oral feedback is provided)

Course quality monitoring
1. Syllabus feedback from internal and external (peer-) reviewers
2. Feedback from students who attend the course
3. Students’ performance in the course


