


  

 
 



  

ВСТУП 

           Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни “Академічне писемне 

мовлення” складена Пустовойченко Д.В. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) / 017 Фізична 

культура і спорт.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є лексика, граматика та фонетика 

англійської мови в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами, на рівні 

незалежного користувача. 

Міждисциплінарні зв’язки: практична фонетика, лексикологія, практична 

граматика, країнознавство, граматика української мови. 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1 Мета курсу: формування навичок володіння універсальними навичками 

письмового викладу результатів наукового дослідження англійською мовою; 

вироблення стратегії опанування науковим письмом як видом комплексної діяльності. 

1.2 Завдання курсу: 

1. Засвоєння лексичного матеріалу, необхідного для застосування іноземної 

мови для письмового викладу результатів наукового дослідження англійською мовою; 

2. Засвоєння граматичного матеріалу, необхідного для письмового викладу 

результатів наукового дослідження англійською мовою; 

3. Формування навичок інформаційно-змістової структури моделей 

академічного письмового мовлення. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми в результаті вивчення 

курсу студент оволодіває такими компетентностями:  
І. Загальнопредметні: вміє застосовувати досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє розвиненою 

культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої думки; володіє 

навичками наукової організації праці; розвиває навички самостійного опанування нових 

знань; уміє працювати з довідковою літературою, різнотипними словниками, 

електронними базами даних, системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові:  вміє застосовувати знання з граматики, лексикології, стилістики для 

здійснення іншомовної комунікації;  усвідомлює і контролює організацію змісту, знань і 

навичок перцепції та продукції символів, із яких складаються письмові тексти; розуміє 

загальний зміст і суттєві деталі автентичних аудіо- і відеоматеріалів, пов’язаних з 

академічною та професійною сферами; розуміє основні ідеї та розпізнає конкретну 

інформацію в ході лекцій, семінарів, конференцій, дискусій за темами відповідного 

академічного і професійного спрямування; розуміє автентичні тексти, пов’язані з 

академічною та професійною діяльністю, з підручників, газет, популярних і 

спеціалізованих журналів та ресурсів мережі Інтернет; вміє визначати позицію і точки 

зору в автентичних текстах, пов’язаних з навчанням та спеціальністю, писати 

академічну та ділову документацію, пов’язану з особистою та професійною сферами 

(резюме, життєпис, заяви), анотувати наукові тексти іноземною мовою; володіє 

уміннями та навичками здійснювати іншомовну мовленнєву діяльність, зумовлену 

професійною та комунікативною метою.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин для ДФН / 3 кредити 

ECTS. 



  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит І.  Академічне читання.  

Тема 1. Академічні тексти та їх види. 

Тема 2. Особливості академічного дискурсу. 

Тема 3. Методи та стратегії читання. 

Тема 4. Критичний підхід до відбору літератури. 

Тема 5. Робота зі складним іншомовним академічним текстом. 

Кредит ІІ. Академічна лексика.   

Тема 1. Особливості академічної лексики. 

Тема 2. Ключові слова/терміни. 

Тема 3.  Фразові дієслова, метафори та ідіоми. 

Тема 4.  Прийменникові конструкції. 

Тема 5. Числові данні та статистика. 

Кредит ІІІ. Елементи академічного тексту. 

Тема 1. Загальна організація тексту. 

Тема 2. Побудова абзацу. 

Тема 3. Визначення. 

Тема 4. Посилання та цитування. 

Тема 5. Загальні вимоги до оформлення тексту. 

 

3. Методичне забезпечення 

1. Bailey S. Academic Writing: A Practical Guide for Students / Stephen Bailey. 

– Routledge Falmer. – London and New York. – 2004. – 192 p. 

2. McCarthy M., O`Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University 

Press. – 2008. – 178 p. 

 

 

4. Рекомендована література 

Базова 

1. Academic Writing: A Guide to Tetriary Level Writing / edited by N. 

Bowker. – Massey University. – Massey. – 2003. – 119 p. 

2. Bailey S. Academic Writing: A Handbook for International Students / 

Stephen Bailey. – RoutledgeFalmer. –London and New York. – 2006. – 272 p. 

3. Eric H. Glendinning, Ron Howard – Professional English in Use. 

Medicine. – Cambridge University Press. – 2007. – 175 p. 

4. Sahanaya W. Preparation and Practice: Reading and Writing / Academic 

Module / Wendy Sahanaya, Jeremy Lindeck, Richard Stewart. –Oxford University 

Press. – 2006.–178 p. 

5. Writing Spaces: Reading on Writing. Volume 1/ edited by Ch. Lowe, P. 

Zemlyansky. – ParlorPress LLC. – USA. – 2011. – 366 p. 

6. Zemach D. Academic Writing from Paragraph to Essay / Dorothy E. 

Zemach, Lisa A. Rumisek. – MACMILLAN. – 2005. – 138 p. 

Допоміжна 



  

1. Верба Г. В., Верба Л. Г. Довідник з граматики англійської мови. – К.: 

Освіта, 1993. 

2. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка. Пособие для студентов 

педагогических институтов и университетов. – М., 2000. – 320с. 

3. Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка. 

– М.,2000. – 216с. 

4. English for Everyday Communication / за ред. Шпака В. К. – Київ, Вища 

школа, 2003. 

5. English grammar: Reference and Practice. Дроздова Т. Ю., Бурустова А. И. 

Химера, Санкт-Петербург, 2000. 

6. Murphy, Raymond. English Grammar in Use. – Cambridge, 1988. – 328 p. 

7. Т. J. Thompson, A. V. Martinet. A Practical English Grammar Exercises#1. 

Oxford University Press. 

8. Т. J. Thompson, A. V. Martinet. A Practical English Grammar Exercises#2. 

Oxford University Press. 

 

5.Інформаційні ресурси 

1. https://www.cdu.edu.au/sites/default/files/acike/docs/academic-essay-writing-   

resource.pdf 

2. https://www.nuigalway.ie/academic-

skills/readingandresearch/downloads/Academic-reading.pdf 

3. http://www.vsm.sk/Curriculum/academicsupport/academicwritingguide.pdf 

4. https://www.birmingham.ac.uk/Documents/students/guide-to-academic-

writing.pdf 

5. http://inf.ucv.ro/~mirel/courses/MIAM114/docs/academicwriting.pdf 

 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

6. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота,самостійна 

робота. 

 

https://www.cdu.edu.au/sites/default/files/acike/docs/academic-essay-writing-resource.pdf
https://www.cdu.edu.au/sites/default/files/acike/docs/academic-essay-writing-resource.pdf
https://www.nuigalway.ie/academic-skills/readingandresearch/downloads/Academic-reading.pdf
https://www.nuigalway.ie/academic-skills/readingandresearch/downloads/Academic-reading.pdf
http://www.vsm.sk/Curriculum/academicsupport/academicwritingguide.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/students/guide-to-academic-writing.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/students/guide-to-academic-writing.pdf
http://inf.ucv.ro/~mirel/courses/MIAM114/docs/academicwriting.pdf
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