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Вид дисципліни: вибіркова  

 

Мета: 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 та 

умінь використання необхідної термінології та дотримання стилістичних вимог задля 

досягнення власних комунікативних цілей. 

 

Зміст:  

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, їх структура та особливості в англомовному та 

україномовному дискурсі.  

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

 

За підсумками вивчення курсу студент має:  

 

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. 

 

 



Форма контролю: залік  

 

Мова викладання: англійська 

 

Методичне забезпечення:  
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