
 

Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи академічного письма» належить до вибіркових 

компонент циклу загальної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. Мета дисципліни «Основи академічного письма» полягає в репрезентації концепцій, 

стратегій і тактик академічного письма, технології організації процесів створення, аналізу та 

редагування академічного тексту, формуванні академічної культури.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- забезпечити теоретичний рівень готовності бакалавра до проведення наукових 

досліджень відповідного спрямування на основі вивчення теоретичних засад і практичних 

форм та методів науково-дослідної діяльності; 

- подати основні відомості про академічне письмо як один із різновидів наукового 

(академічного) спілкування, про теоретико-методологічне підґрунтя академічного письма; 

-  сформувати вміння й практичні навички комунікативно виправдано користуватися 

засобами мови для створення відповідних зразків академічного письма; 

-  навчити створювати академічні тексти різних видів залежно від форми комунікації та 

способу викладу матеріалу; 

-  актуалізувати інформацію щодо інтерпретація академічного тексту (змістове 

наповнення, інтертекстуальні зв’язки, композиція та архітектоніка і т. ін.), психологічних, 

логічних та мовностилістичних засад його редагування; – ознайомити з особливостями 

написання академічного есе як одного з жанрів академічного письма; 

- практична спрямованість курсу: як володіння мовою допоможе навчатись і зробити 

кар`єру у будь-якій сфері. 
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К-ть  
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Змістовий модуль 1. Літературна творчість і проблеми художньої майстерності 

Основні засади 

академічного письма. 
Основні засади академічного письма  

Усне та 

письмове 

опитування, 

тестовий 

контроль  

30 

 Академічна доброчесність. 

Етичний кодекс ученого 

Академічна доброчесність. Етичний 

кодекс ученого. 

Авторське право. Правила 

використання об’єктів 

інтелектуальної власності 

Авторське право. Правила 

використання об’єктів інтелектуальної 

власності 

Плагіат. Протидія плагіату Плагіат. Протидія плагіату 
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Змістовий модуль 2.  
Академічний текст: організація та технології роботи 

Цілісність академічного 

тексту 

Цілісність академічного тексту 

Усне та 

письмове 

опитування, 

тестовий 

контроль 

25 

Технології генерації і 

організації ідей 

Технології генерації і організації ідей 

Академічний текст як 

система 

 Академічний текст як система 

 

Логіко-синтаксичні 

труднощі академічного 

тексту. ПТ 

Логіко-синтаксичні труднощі 

академічного тексту 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 25 

Підсумковий тест 20 

Всього 100 
 

Підсилення програмних компетентностей та результатів навчання  

 - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- Здатність бути критичним і самокритичним. 

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

-Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані 

висновки та рекомендації. 

- Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

- Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання тем / модулів відбувається 

під час  проведення консультацій керівника курсу.   

 Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час тестового контролю 

заборонене (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час підготовки практичних завдань в процесі заняття.   

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу. 
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