
Академічне письмо 

2 семестр магістратури  

(денна і заочна форма навчання) 

 
Загальна кількість годин: 120 (денна форма навчання), 120 (заочна форма навчання)  

Лектор: проф. Черноватий Л.М.  

Вид дисципліни: вибіркова  

Кількість кредитів: 4 (денна форма навчання), 4 (заочна форма навчання) 

 
Попередні умови для вивчення: володіння англійською мовою на рівні С1; Основи 

академічного письма (на рівні бакалавра).. Мета: полягає у розвитку компетентності студентів 
спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно)» в академічному письмі (АП), 
засвоєння ними принципів академічної доброчесності та конвенцій щодо створення конкретних 
жанрів письмових текстів англійською мовою, розвиток дослідницьких, композиційних та 
аргументативних умінь, необхідних їм для досягнення успіху в магістерських програмах та за їх 
межами. 

Зміст курсу передбачає систематичний виклад головних принципів АП. Курс пов’язано з 

циклом інших теоретичних та практичних дисциплін (практика та стилістика англійської мови, 

основи академічного письма). Зміст: Процес АП, його види, лексичні та граматичні особливості: 

Шаблони CV, резюме, супровідного листа, листа-рекомендації. Шаблони листа-обґрунтування. 

Принципи академічної доброчесності. Кодекс доброчесного письма: принципи цитування; 

джерела правил цитування. Перефразування і цитування для запобігання плагіату. Способи 

цитування: пряме цитування та переказ. Структура абзацу. Основні частини будь-якого тексту: 

Сигнальні слова та фрази, що позначають певну структуру тексту. Зв’язність (когезія)) і 

цілісність (когерентність). Написання есе, коректура та рецензування. Порівняння та 

протиставлення різних видів есе. Есе, спрямовані на переконання адресата. Типи дискурсивних 

есе. Організація ідей, стиль, лексика та граматика. Есе-розповіді. Структура та типи сюжетних 

ліній. Організація ідей. Стиль, лексика та граматика. Есе-повідомлення. Види повідомлень. 

Структура новинного повідомлення/статті. Впорядкування ідей, стиль, лексика та граматика. 

Анотація. Типи і структура анотацій. Складові анотації.  Реферат. Типи і структура реферату. 

Складові реферату. Дослідницький проєкт. Мета дослідницького проєкту. Структурні 

компоненти дослідницького проєкту.     

За підсумками вивчення даного курсу студент має: 

знати: види та процедури академічного письма (есе, рецензія, магістерська кваліфікаційна  

робота, анотація, оглядова стаття, відгук); структуру академічного тексту для визначення 

проблем дослідження; цілі та результати дослідницької роботи; принципи застосування методів 

дослідження для збору та аналізу даних; граматику англійської мови, специфіку академічного 

стилю та відповідну термінологію; принципи структурування думок та ідей у письмовій формі 

із застосуванням критичного мислення; принципи та цінності університетської етики та 

академічної доброчесності; відхилення від правил доброчесної поведінки у навчальній 

діяльності, а також санкції, що застосовуються відповідно до законодавства; стратегії 

написання реферату, резюме, наукової статті та магістерської кваліфікаційної роботи; 

академічні аспекти написання гіпотез та вивчення досвіду; принципи визначення необхідних 

методів, опису результатів дослідження та інтерпретації результатів дослідження.;  

вміти: використовувати англійську мову для письмового академічного спілкування з 

урахуванням відповідних норм, писати різні види текстів; чітко та лаконічно викладати власні 

думки і оформлювати їх відповідно до норм англійської мови; планувати дослідження, 

відбирати та застосовувати відповідні його методи дослідження; оцінювати інформацію на 

основі критеріїв точності, достовірності, відповідності та важливості; визначити потребу 

дослідження у відповідному контексті; вивчати текстовий матеріал, необхідний для 

дослідження; розробляти моделі та підходи; збирати, упорядкувати й критично аналізувати 

дані; писати тексти з урахуванням принципів когерентності та когезії; ефективно структурувати 

думки та ідеї й критично мислити в процесі письма; проводити власне дослідження відповідно 

до стандартів якості та професійної етики; редагувати та писати наукові тексти, враховуючи 

принципи автономії та професійної незалежності відповідно до закону про авторське право та 

суміжні права; письмово викладати власну аргументацію з урахуванням письмового завдання; 

критично аналізувати  власні письмові тексти в процесі їх підготовки; логічно та переконливо 



викладати текст магістерської кваліфікаційної роботи, включаючи гіпотезу, зміст, методи і 

результати дослідження, формулювання висновків та подальших перспектив, з урахуванням 

принципів когерентності та когезії. 

 

Структура: 

Денна форма навчання: лекцій – 24 год., практичних занять – 4 год., самостійна 

робота – 92 год.  

Заочна форма навчання: лекцій – 10 год., самостійна робота – 110 год. 

 

Форма контролю: дворівнева шкала оцінювання 

 

Мова викладання: англійська 

 

Навчально-методичне забезпечення: 
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