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ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Статтю присвячено проблемі формування академічної грамотності здобувачів вищої освіти. 

Автор, використовуючи методи аналізу, порівняння, узагальнення, педагогічне спостереження, опи-
тування, обґрунтовує сутність поняття «академічної грамотності» та визначає дидактичні умови 
формування академічної грамотності здобувачів вищої освіти.

Академічну грамотність у статті розглянуто як рівень засвоєння системи знань, сформованих 
умінь, навичок і способів діяльності, які визначають здатність особи до продуктивного академічного 
дискурсу. Академічний дискурс розглянуто як комунікативну взаємодію учасників академічної спіль-
ноти з метою презентації наукових ідей, обміну навчальною, науковою інформацією в усній і писемній 
формах. Вказано на необхідність створити комплексну систему розвитку академічної грамотності, 
яка охопить усі рівні системи національної освіти. 

Ключовим компонентом академічної грамотності студентів закладів вищої освіти визначено ака-
демічне письмо. Щоб сформувати здатність висувати та обґрунтовувати власні ідеї у структу-
рованому, логічно впорядкованому науковому тексті, використовувати різні моделі та технології 
академічного письма у роботі над текстом, запропоновано у навчальні плани різних рівнів закладу 
вищої освіти включити комплекс дисциплін, спрямованих на формування і розвиток академічної гра-
мотності студентів.

Було виявлено, що ефективність формування академічної грамотності залежить від упрова-
дження в освітній процес дидактичних умов, до яких відносять системний, комплексний підхід до 
формування та розвитку академічної грамотності на всіх етапах освіти; активізацію спонукальних 
мотивів до формування академічної грамотності студентів; створення навчально-рефлексивного 
середовища академічної доброчесності; удосконалення змісту професійної підготовки – продуману 
системну комплексну роботу з формування академічної грамотності на різних рівнях вищої освіти; 
продуману організацію аудиторної, позааудиторної, самостійної пошуково-дослідницької діяльності 
майбутніх фахівців, створення консультаційних центрів, де студентам надають допомогу щодо 
написання академічних текстів.

Ключові слова: фахова підготовка, академічна доброчесність, академічна грамотність, акаде-
мічний дискурс, академічне письмо.

Постановка проблеми. Модернізація сучас-
ної вищої освіти в Україні, удосконалення стан-
дартів, освітньо-професійних програм відповідно 
до європейських вимог актуалізують наукову дис-
кусію щодо переосмислення теоретико-методич-
них і концептуальних засад підготовки майбутніх 
фахівців у закладах вищої освіти. Перспективні 
напрями розвитку реформування вищої освіти в 
контексті професійної підготовки майбутніх фахів-
ців визначені низкою нормативних документів: 
Законом України «Про вищу освіту» (2014 рік), 
Національною стратегією розвитку освіти в Україні 
(2012-2021 роки).

Одним із важливих векторів розвитку освітньої 
системи є створення такого академічного сере-
довища в закладах вищої освіти, що забезпечу-
вало б якісну підготовку компетентного фахівця, 
який усвідомлює на ціннісному рівні своє про-
фесійне покликання. Відповідно до Закону «Про 
вищу освіту» заклади вищої освіти повинні 

забезпечити дотримання академічної добро-
чесності, функціонування ефективної системи 
запобігання та виявлення академічного плагіату 
(Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про 
вищу освіту», ч. 2 ст. 16).

З огляду на вказане вище нині на часі є продов-
ження наукової дискусії щодо обґрунтування сис-
теми та умов організації науково-дослідної роботи 
студентів, формування академічної грамотності 
як складника виховання академічної доброчес-
ності під час професійної підготовки фахівців у 
закладах вищої освіти.

Нині все більше уваги приділяється питанню 
забезпечення академічної доброчесності в закла-
дах вищої освіти, яке є одним із надважливих 
завдань національної освітньої політики. На 
нашу думку, створення освітнього середовища 
академічної доброчесності як складника якості 
освітньої діяльності закладу вищої освіти насам-
перед потребує визначення шляхів формування 
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академічної грамотності як складника академіч-
ної культури здобувачів вищої освіти. У контексті 
цієї публікації зосередимо увагу саме на проблемі 
формування академічної грамотності здобувачів 
вищої освіти у процесі фахової підготовки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти проблеми академічної грамотно-
сті порушували у своїх дослідженнях вітчизняні 
та зарубіжні науковці О. Асадчих Т. Лавриненко, 
Е. Бакіна, І. Короткіна, О. Семеног, Н. Смирнова, 
І. Щемелєва та інші.

Так, у своїх наукових публікаціях О. Асадчих 
розглядає проблему формування академічної 
грамотності у студентів-японістів мовних ВНЗ 
України [1]; О. Демидова досліджує структуру 
поняття «іншомовна академічна грамотність у 
контексті перекладацької компетентності» [4]; 
Т. Лавриненко порушує проблему академічної 
грамотності як засобу формування міжкультур-
ної комунікації під час вивчення англійської мови 
[5]; О. Семеног – проблему академічної культури 
дослідника в освітньо-культурному просторі уні-
верситету [7]; Н. Смирнова висвітлює проблему 
академічної грамотності в контексті іншомовної 
професійної підготовки [11].

Вивчення й аналіз наукової літератури дозво-
ляє говорити про неоднозначність думок серед 
науковців щодо сутності та структури поняття 
«академічна грамотність». Крім того, у дискур-
сивному полі вітчизняного наукового простору 
проблема формування академічної грамотності в 
контексті української наукової мови ще є не досить 
дослідженою. Більшість досліджень присвячено 
аналізу такого аспекту як формування академіч-
ної грамотності, навчання академічному письму 
англійської мови, проте, як свідчать наші спосте-
реження та аналіз наукових публікацій студентів, 
здобувачі вищої освіти не вміють логічно кон-
струювати науковий текст, добирати аргументи, 
здійснювати умовиводи, добирати мовно-стиліс-
тичні засоби наукового стилю українською мовою.

Мета статті. Головна мета цієї роботи поля-
гає в обґрунтуванні сутності поняття «академіч-
ної грамотності» та визначенні дидактичних умов 
формування академічної грамотності здобувачів 
вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Розгляд дослі-
джуваної проблеми необхідно розпочати з аналізу 
підходів до розуміння сутності поняття академіч-
ної грамотності. Для уточнення терміну «акаде-
мічна грамотність» необхідно розглянути його ево-
люцію в історичному розвитку. Так, Н. Смірнова у 
своєму дослідженні [11, c. 141] визначила, що у 
1965 році Pierre Bourdieu видав наукову працю 
французькою, яку тільки через 30 років було пере-
кладено англійською мовою, “Academic Discourse: 
Linguistic misunderstanding and professorial power” 
[18]. У цій роботі вперше було розглянуто основи 

академічної грамотності. На думку Н. Смірнової, 
саме праця П. Бурдьє дала поштовх до розуміння 
сутності та структури академічної грамотності.

Системно-структурний аналіз наукових дослі-
джень свідчить про те, що у зарубіжних країнах 
паралельно з поняттям «академічної грамот-
ності» вживають «грамотність в університеті» 
(literacy in the university) [17], «практики академіч-
ної грамотності» (academic literacy practices) [16]; 
«академічну грамотність», яку вживають як сино-
нім академічного дискурсу. На думку зарубіжної 
дослідниці Н. Смірнової, академічна грамотність – 
це розуміння того, як саме здійснювати комунікації 
в академічному дискурсі [11, с. 143].

Б. Грін у структурі академічної грамотності 
виділяє 3 основних компоненти: операційний, 
який визначає розвиток мовленнєвої системи, 
стратегії написання та інтерпретації текстів; куль-
турний – вміння застосовувати операційний ком-
понент, здійснювати комунікацію в дискурсах; кри-
тичний – розвиток здатності критично оцінювати, 
інтерпретувати спосіб розуміння інформації [19].

На жаль, не можливо однозначно визначити, 
в який саме час у національному науковому про-
сторі з’явився такий феномен як «академічна гра-
мотність». Проте в контексті формування акаде-
мічної доброчесності в освітньому національному 
просторі нині все більше з’являються дискусійні 
публікації щодо формування академічної куль-
тури, академічної грамотності.

На думку вітчизняної дослідниці О. Семеног, 
«академічна грамотність передбачає оволодіння 
знаннями про жанрову природу висловлювання, 
формування й удосконалення вмінь сприймати 
й будувати висловлювання певної жанрової 
форми, дотримання етичних правил академіч-
ного спілкування в науково-освітньому співтова-
ристві» [8, с. 91–92]. 

Досліджуючи проблему формування вмінь 
академічної грамотності, О. Асадчих концепт 
«академічна грамотність» тлумачить як систему 
знань і комплексного розвитку мовленнєвих ком-
петентностей письма, читання, говоріння та ауді-
ювання, необхідних для здійснення українськими 
студентами міжкультурної академічної комунікації 
[1, с. 112]. Аналіз наукових розвідок свідчить про 
неоднозначність трактувань феномену «акаде-
мічна грамотність», проте вони одностайні у тому, 
що це – комплекс певних умінь і навичок, необхід-
них для академічного дискурсу.

Можна констатувати, що етимологію поняття 
«академічна грамотність» складають такі дефіні-
ції: «академічний» (academic) (стосується освіти, 
навчання, викладання, досліджень [6, с. 7]; «гра-
мотність» ( як певний ступінь знання законів і пра-
вил рідної мови та вміння користуватися ними 
для висловлювання своїх думок усно й письмово; 
один із найважливіших показників культурного 
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рівня населення; ступінь обізнаності з певної 
галузі знання) [3, с. 74]. 

Враховуючи аналіз дефініції та етимології 
поняття «академічної грамотності», ми сформу-
вали власне тлумачення сутності цього поняття, під 
яким розуміємо рівень засвоєння системи знань, 
сформованих умінь, навичок і способів діяльності, 
які визначають здатність особи до продуктивного 
академічного дискурсу. Під поняттям «академіч-
ний дискурс» розуміємо комунікативну взаємодію 
учасників академічної спільноти з метою презента-
ції наукових ідей, обміну навчальною та науковою 
інформацією в усній і писемній формах. 

Для участі у продуктивному академічному дис-
курсі необхідно опанувати комплекс інтегральних, 
загальних компетентностей, серед яких здатність 
до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
вміння розрізняти факти та думки, твердження та 
аргументи, причину та наслідки, класифікувати, 
порівнювати; робити умовиводи, спостерігати, 
моделювати; здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних джерел; здатність 
виявляти й вирішувати проблеми; вміння знахо-
дити ключові слова та визначати ідею наукового 
тексту; вміння критично осмислити, інтерпрету-
вати навчальну та наукову інформацію; вміння 
висловлювати, створювати та інтерпретувати 
поняття, факти та думки в усній та писемній фор-
мах; здатність генерувати чи змінювати свою пози-
цію на основі фактів і аргументів; здатність вису-
вати гіпотези, проводити дослідження, обробляти 
результати, аргументувати висновки; вміння пред-
ставляти свої наукові здобутки, дискутувати; здат-
ність створювати, структурувати наукові тексти 
різних жанрів відповідно до вимог із дотриманням 
комунікативних ознак та норм літературної мови.

Очевидно, що академічна грамотність як 
загальна компетентність є складним багатоком-
понентним особистісним утворенням, яке інтегрує 
знання і світогляд, інтелектуальні та комуніка-
тивні вміння особистості. Саме тому формування 
академічної грамотності – це цілеспрямований, 
системний процес набуття компетенцій, який 
починається під час навчання у закладах загаль-
ної середньої освіти та продовжується під час 
фахової підготовки у закладах вищої освіти.

Академічну грамотність К. Хайленд вважає 
ключовою умовою успішного функціонування ака-
демічного середовища [20]. Ми погоджуємося із 
цим дослідником і хочемо наголосити, що концеп-
ція формування академічної грамотності повинна 
стати ключовою ідеєю сучасного закладу вищої 
освіти. Важливо створити комплексну систему 
розвитку академічної грамотності, яка охопить усі 
рівні системи національної освіти, адже у захід-
них країнах в комплексі навчальних дисциплін 
важливого значення надають саме дисциплінам, 
метою яких є формування академічної грамотно-

сті (academic literacy). Формування академічної 
грамотності (academic literacy) є нормативним, 
обов’язковим елементом у змісті підготовки сту-
дентів університетів і коледжів (an institutional 
obligation) [13].

На думку зарубіжних дослідників, основним 
компонентом академічної грамотності є ака-
демічне письмо [6, с. 59]. Також на це вказує 
Т. Лавриненко: «Академічна грамотність (academic 
literacy), яка включає в себе академічне читання, 
академічну мову, академічне письмо, є необхідним 
складником професійної компетенції» [5, с. 63].

Під поняттям «академічне письмо» у зарубіж-
них англомовних працях науковці розуміють пись-
мові роботи (есе, тези, доповіді, курсові роботи 
тощо), які виконують студенти / учні у процесі 
навчання [14]. Ми погоджуємося із О. Семеног, що 
поняття «академічне письмо» (“scientific writing”) 
доцільно розглядати як методологію і процес 
написання наукових текстів (кваліфікаційних робіт, 
наукової статті, наукового есе), так і практичну під-
готовку – сформувати здатність генерувати ідеї, 
думки, створювати науковий текст, здійснювати 
його компресію, редагувати, доносити до цільової 
аудиторії [9, с. 4]. Вважаємо, що нині поширення 
наукового знання здебільшого відбувається саме 
через науковий текст, писемна наукова комуніка-
ція домінує над усною, тому украй важливо сфор-
мувати в майбутніх фахівців навички академіч-
ного письма як національною, так і англійською 
мовами, що стане запорукою успішної кар’єри у 
майбутньому для будь-якої професії. 

Академічне письмо як компонент академічної 
грамотності є складним, а тому формування готов-
ності до написанная академічного тексту відбува-
ється повільно. Представлення наукового тексту 
потребує від автора розуміння основних комуніка-
тивних складників тексту, від яких залежить ефек-
тивність його впливу на реципієнта, а також вміння 
вносити корективи у побудову мовленнєвого жанру 
для зміни ефекту своїх мовленнєвих дій.

Слід зазначити, що на теренах України про-
блему формування академічного письма як 
мовленнєвого вміння для освітньої та наукової 
комунікації почали порушувати тільки в останнє 
десятиліття, проте здебільшого в контексті 
вивчення англійської мови. Варто визнати окремі 
зрушення, адже в рамках Проєкту сприяння ака-
демічній доброчесності в Україні SAIUP у парт-
нерстві із Міністерством освіти і науки України 
та за підтримки Посольства США в Україні ство-
рено методичні рекомендації та програму курсу 
«Основи академічного письма» [12], яка може 
слугувати основою для робочих планів курсів, 
розроблених у конкретних університетах залежно 
від навчальних планів конкретних спеціальностей.

Ми поділяємо думку Т. Бабенко, що «акаде-
мічне письмо є узагальнюючою назвою низки 
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навичок і вмінь, формування яких не може бути 
охоплено однією навчальною дисципліною. 
Процес формування мовленнєвих навичок із ака-
демічного письма є тривалим і багаторічним, адже 
кожний наступний етап навчання висуває дедалі 
складніші завдання, що має відображатися у 
назві дисципліни, змісті робочих навчальних про-
грам, визначенні мети та цілей навчання, доборі 
навчальних матеріалів тощо» [2, с. 80]. 

У нашому розумінні навчання академічному 
письму як ключовий компонент академічної гра-
мотності студентів ЗВО повинно здійснюватися 
в системі формування науково-дослідницької 
компетентності. Для цього студентів слід активно 
залучати до науково-дослідної роботи в контексті 
вивчення різних навчальних дисциплін, але фор-
мувати здатність критично оцінювати, відбирати 
та впорядковувати інформацію з різних джерел, 
висувати та обґрунтовувати власні ідеї у струк-
турованому, логічно впорядкованому науковому 
тексті. Використовувати різні моделі та технології 
академічного письма в роботі над текстом необ-
хідно у процесі вивчення комплексу дисциплін на 
різних рівнях вищої освіти (бакалаврському, магіс-
терському, освітньо-науковому). 

Згідно самооцінювання та опитування виклада-
чів Мукачівського державного університету щодо 
готовності студентів створювати академічні тексти 
встановлено, що 58% бакалаврів і 36% магістрів 
нині стикаються з труднощами при підготовці різ-
них наукових текстів (анотації, тези доповіді, нау-
кові статті, дипломні роботи тощо). Зокрема, їм 
бракує здатності логічно висловлювати свої ідеї, 
аргументувати, представляти результати своєї 
творчої праці у формі унікальних академічних 
текстів, саме тому вони часто вдаються до копію-
вання наукових текстів. 

Студенти зазначають, що існує низка розробле-
них методичних рекомендацій щодо написання 
наукових робіт, проте їм бракує навичок академіч-
ного письма, оскільки підготовка наукового тек-
сту – це не тільки вміння структурно правильно 
оформити роботу, але й здатність грамотно, 
логічно, змістовно конструювати науковий текст, 
здійснювати умовиводи, добирати аргументи, 
мовно-стилістичні засоби наукового стилю для 
викладу професійно-наукової інформації в писем-
ній формі. На це вказує і масштабне дослідження 
«Вплив політик щодо плагіату у вищій освіті в 
Європі», у висновку якого зазначено, що нестача 
навичок академічного письма і знань дослідниць-
ких методів частіше є причиною студентського 
плагіату, ніж свідоме прагнення обманути [15].

На нашу думку, необхідною умовою форму-
вання академічної грамотності студентів є дотри-
мання принципу безперервності та наступності. 
Академічна грамотність як складне інтегроване 
утворення вимагає продуманого системного, 

комплексного підходу у розвитку академічної гра-
мотності на всіх етапах освіти. Важливо визначити 
етапність впровадження дисциплін, спрямованих 
на формування академічної грамотності на різних 
рівнях ЗВО, виокремити оптимальні дидактичні 
умови, ефективні методи, технології навчання як 
українському, так і англійському академічному 
письму. Безперечно, академічна грамотність як 
інтегрована здатність особистості формується у 
процесі навчання, але розвиток її відбуваються у 
процесі практичної діяльності та самовдоскона-
лення протягом життя.

Важливою умовою формування та розвитку 
академічної грамотності студентів є активізація у 
них спонукальних мотивів. Реалізація цієї дидак-
тичної умови спрямовується на те, щоб створити 
в академічному середовищі закладів вищої освіти 
мотиваційну настанову, спрямовану на виникнення 
у студентів бажання брати участь в академічному 
дискурсі, викликати у них інтерес до академіч-
ного письма, бажання створювати наукові тексти. 
Формування академічної грамотності студентів 
потребує створення навчально-рефлексивного 
середовища академічної доброчесності, удоско-
налення змісту професійної підготовки: продумана 
системна і комплексна робота з формування ака-
демічної грамотності у ЗВО на різних рівнях вищої 
освіти; продумана організація аудиторної, поза-
аудиторної, самостійної пошуково-дослідницької 
діяльності майбутніх фахівців, створення консуль-
таційних центрів, де студентам надають допомогу 
щодо написання академічних текстів.

Висновки і пропозиції. Слід зазначити, що 
формування академічної грамотності як складника 
виховання академічної доброчесності відбувається 
протягом тривалого терміну в процесі цілеспря-
мованої системної роботи, а тому концепція фор-
мування академічної грамотності повинна стати 
ключовою ідеєю сучасного закладу вищої освіти, 
необхідно створити комплексну систему розвитку 
академічної грамотності, яка охопить усі рівні сис-
теми національної освіти; основним компонентом 
академічної грамотності є академічне письмо, 
процес формування якого є складним і тривалим, 
а тому формування компетенцій академічного 
письма повинно здійснюватися в системі фор-
мування науково-дослідницької компетентності 
здобувачів вищої освіти з дотриманням принципу 
безперервності та наступності; необхідно створити 
в академічному середовищі закладів вищої освіти 
мотиваційну настанову, спрямовану на виникнення 
у студентів бажання брати участь в академічному 
дискурсі, викликати у них інтерес до академічного 
письма, бажання створювати наукові тексти.

Перспектива подальшого дослідження полягає 
в обґрунтуванні дидактичних умов формування 
академічного письма як структурного компоненту 
академічної грамотності.
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Fentsуk O. The formation of academic literacy of applicants of higher education in the process of 
professional training

The article has been devoted to the problem of formation of academic literacy. The author of scientific 
research, using such research methods as analysis, comparison, generalization, pedagogical observation, 
survey – has substantiated the sence of the concept of academic literacy and determined the didactic conditions 
for the formation of academic literacy. 

“Аcademic literacy” has been considered by the author as the level of mastering the system of knowledge, 
formed skills, abilities and methods of activity that determine a person’s ability to productive academic discourse. 
Academic discourse is been defined as the communicative interaction of members of the academic community 
in order to present scientific ideas, exchange of educational, scientific information in oral and written forms. 

The author of the article has pointed out that it is important to create a comprehensive system for the 
development of academic literacy. It has been determined that the key component of academic literacy students 
is an academic writing. In order to form the ability to critically evaluate, select and organize information from 
different sources, to put forward and substantiate their own ideas in a structured, logically ordered scientific 
text, to use different models and technologies of academic writing during working with the text, it is necessary 
in curricula at different levels (bachelor’s, master’s, educational and scientific) institutions of higher education 
to include a set of disciplines aimed at the formation and development of academic literacy.



2020 р., № 73, Т. 2.

231

The author has argued that the effectiveness of the process of formation of academic literacy depends on 
the introduction of didactic conditions in the educational process, which includes: a systematic, comprehensive 
approach to the formation and development of academic literacy at all stages of education; activation of 
motivational motives for the formation of academic literacy of students; creating an educational and reflective 
environment of academic integrity; improving the content of professional training: well-thought-out systematic, 
comprehensive work on the formation of academic literacy at higher educational establishments at different 
levels of higher education; well-thought organization of classroom, extracurricular, independent research 
activities of future professionals, the creation of consulting centers, where students are assisted in writing 
academic texts.

Key words: professional training, academic integrity, academic literacy, academic discourse, academic 
writing.


