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Анотація 

Вивчення навчальної дисципліни «Академічне писемне мовлення англійської мови» 

передбачає здобуття студентами мовних компетенцій, необхідних для розуміння та аналізу 

усних і письмових академічних, наукових та професійно-орієнтованих текстів, для презентації 

та обговорення результатів своєї навчальної та наукової діяльності англійською мовою в усній 

та писемній формах, а також формування уміння у повному обсязі донести свою думку до 

читача. Академічне письмо передбачає формування певного комплексу компетенцій, без яких 

неможливе здійснення навчального процесу та наукового дослідження у закладі вищої освіти та 

професійній діяльності. Цей комплекс передбачає формування як лінгвістичних (мовних, 

синтаксичних, стилістичних, риторичних), так і металінгвістичних компетенцій, зокрема, 

вміння логічно та критично мислити, аналізувати і синтезувати інформацію, аналізувати й 

реферувати англомовні та україномовні джерела за фахом англійською мовою. 

Ключові слова: академічне писемне мовлення, стилі письма англійської мови, параграф, 

есе, типи есе. 

 

Course Annotation 

 

The course "English Language Academic Writing" is aimed at gaining by the students language 

competencies necessary for understanding and analysis of oral and written academic, scientific and 

professional-oriented texts, for presentation and discussion of the results of their educational and 

scientific activities in English in oral and written forms, as well as the formation of the ability to fully 

convey their standpoints to the reader. Academic writing involves the formation of a certain set of 

competencies, which make it impossible to carry out the learning process and research in higher 

education and professional activities. This complex involves the formation of both linguistic 

(linguistic, syntactic, stylistic, rhetorical) and metalinguistic competencies, in particular, the ability to 

think logically and critically, analyze and synthesize information, analyze and summarize English and 

Ukrainian sources in English. 

Key words: academic written speech, English writing styles, paragraph, essay, types of essays. 



ВСТУП  

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Академічне писемне мовлення 

англійської мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності «035 Філологія. 035.10 Прикладна лінгвістика» за освітньо-професійною 

програмою «Прикладна лінгвістика». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теорія та практика академічного 

писемного мовлення англійської мови. 

Міждисциплінарні зв’язки: лінгвістика, практичний курс англійської мови, теоретичний 

курс англійської мови, академічне писемне мовлення української мови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1 Мета курсу: формування англомовної комунікативної компетенції як сукупності 

знань, умінь і навичок для продукування якісних текстів англійською мовою, що забезпечують 

ефективну писемну комунікацію. 

1.2 Завдання курсу: вивчення особливостей функціонування англійської мови у писемній 

комунікації, засвоєння специфіки англомовного академічного письма через ознайомлення із 

текстами різних жанрів, виявлення їхніх структурних, змістових, мовно-стилістичних рис; 

удосконалення умінь і навичок продукувати якісні тексти англійською мовою; оволодіння 

культурою академічного письма з урахуванням канонів сучасного англомовного академічного 

дискурсу. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 7. Використовує іноземну мову для організації ефективної міжкультурної комунікації.  

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для розв’язання професійних завдань.  

ПРН 11. Знає норми літературної мови та вміє їх застосовувати у практичній діяльності. 

ПРН 12. Створює усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та іноземними 

мовами.  

ПРН 13. Аналізує мовні одиниці, визначає їх взаємодію та характеризує мовні явища і процеси, 

що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовує мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ПРН 18. Збирає, аналізує, систематизує й інтерпретує мовні, факти, перекладає тексти різних 

стилів і жанрів.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  



ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Здатність використовувати у професійній діяльності мову як особливу знакову систему, 

її природу та функції, про генетичну та структурну типологію мов світу; фонетичний, 

лексичний, граматичний рівні мови. 

ФК 5. Розуміння сутності й соціального значення майбутньої професії, основних проблем 

дисциплін, що визначають конкретну лінгвістичну галузь, їх взаємозв'язку в цілісній системі 

знань.  

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в 

усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у різних 

сферах життя. 

ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, 

інтерпретації та перекладу текстів. 

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та 

іноземною (іноземними) мовами. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Introduction. Writing in Our Life. Types of Writing. 

Тема 2. Formal and Informal Styles 

Тема 3. Paragraph: general notions, structure 

Тема 4. Writing Paragraphs 

Тема 5. Writing Paragraphs: Practice 

Тема 6. Essays: introduction. Types of Essays. 

Тема 7. Essays: Structure 

Тема 8. Descriptive Essay. Describing People and Objects. 

Тема 9. Descriptive Essay. Describing Places and Buildings, Festivals and Events. 

Тема 10. Descriptive Essay. Practice 

Тема 11. Narrative Essays. Types of Narration. 

Тема 12. Writing Narrative Essay: Practice 

Тема 13. Narrative and Descriptive Essay: Peer-Reviews and Analysis 

Тема 14. Opinion Essays and Essays Suggesting Solutions to Problems: introduction, structure 

Тема 15. Writing Opinion Essays: Practice 

Тема 16. For-and-Against Essay: introduction, structure 

Тема 17. Writing For-and-Against Essays: Practice 

Тема 18. Writing Peer-Reviews and Analysis 

Тема 19. Writing For-and-Against Essays: Peer-Reviews and Analysis.  

Тема 20. Summarizing. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, завдання 

для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе, реферати), презентації результатів 

досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 
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