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2. Опис навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Академічна англійська мова 

Напрям підготовки: Доктор філософії 

Освітньо-професійна програма: докторантура 

Рівень вищої освіти: тетій 

Форма навчання: денна 

Курс: 1 

Семестр: 1 

 
 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Тип дисципліни Нормативна (вибіркова) 

Кількість кредитів –   4 

Блоків (модулів) –   1 

Загальна кількість годин  – 120  

Тижневих годин для денної форми навчання: 4 

Лекції 16 год. 

Практичні, семінарські 20 год. 

Лабораторні                                          0 год. 

Самостійна робота 84 год 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (есе, аналітичний 

звіт, тези тощо) 
назва, год. 

Вид підсумкового контролю:                    залік 

Сторінка дисципліни на сайті університету 
https://www.cuspu.edu.ua/ua/department-of-linguodidactics-and-foreign-
languages/annotations-of-courses 

Зв’язок з іншими дисциплінами.  
 
 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/department-of-linguodidactics-and-foreign-languages/annotations-of-courses
https://www.cuspu.edu.ua/ua/department-of-linguodidactics-and-foreign-languages/annotations-of-courses


1. 3-4. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Метою курсу є формування необхідної для науковця комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах 

тематики, що визначається практичними потребами науково-педагогічної діяльності в галузі педагогічної науки та освіти. 

 
2. Завдання. Курс «Академічна англійська мова» передбачає здобуття мовних компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи англійською мовою в усній та письмовій формі, а також для 

повного розуміння англомовних наукових текстів з відповідної спеціальності, а саме: 

– академiчне мовлення (виступати з презентацiями або доповiдями з питань, пов’язаних з темою дослідження; 

враховувати аудиторiю i мету висловлювання; викласти план-схему висловлювання та логiчно структурувати ідеї; 

користуватись вiдповiдними правилами презентації, мовою жестiв тощо;  коментувати таблицi, графiки i схеми; користуватись 

адекватними стратегiями пiд час дискусiй, ceмінарів та консультацiй; орiентувати аудиторiю щодо загальної побудови виступу; 

дотримуватись теми виступу; враховувати рiзнi точки зору; видiляти головну iдею, розширювати й розвивати її; розпочинати 

дискусiю, пiдсумовувати, головувати пiд час дискусії тощо.); 

– академічне письмо (узагальнювати, перефразовувати й синтезувати ідеї з рiзних типiв текстів (статті, дослiдні проекти 

тощо); фiксувати й письмово викладати результати дослiджень (опитування думки, огляд теми тощо); писати звiти (наприклад, 

згiдно з проектом); стисло викладати змiст тексту, логiчно структурувати ідеї; писати вступ/висновки; органiзовувати текст як 

послiдовнiсть абзацiв з їx заголовками та пiдзаголовками; коректно наводити цитати; тлумачити, порiвнювати i зiставляти 

таблицi, графiки та схеми; складати бiблiографiю;  писати анотації до наукових статей  та дисертацій). 

По закiнченні курсу студенти повинні мати робочi знання  граматичних структур, що є необхiдними для гнучкого 

вираження вiдповiдних функцiй та понять, а також для розуміння i продукування широкого кола текстів в академiчнiй та 

професiйнiй сферах; правил англiйського синтаксису, щоб дати можливiсть розпiзнавати і продукувати широке коло текстів в 

академiчнiй та професiйнiй сферах; мовних форм, властивих для офiцiйних та розмовних регістрів; академiчного i професiйного 

мовлення; широкого дiапазону словникового запасу (у тому числi термінології), що є необхiдним в академiчнiй та професiйнiй 

сферах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 



 

Тиж. / 
дата / 

год. 

Тема, план 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 
 

Література 

Ресурси в Інтернеті 

Самостійна робота, 

завдання, 

год. 

Вага 

оцін-

ки 

Термін 

викона-

ння 

Тиж. 1. 

2 акад. 

год.  

 

 

 

 

 

 

 

Тиж. 1. 

2 акад. 

год. 

BLOCK 1. ACADEMIC WRITING 

Тема 1. Effective academic writing 

1. Academic writing. Its formal and 

technical features. 

2. Recommendations to make Academic 

Writing more effective. 

 

 

Лекція 

 

Презентація, 

відеоматеріали 

 

 

Лексико-граматичні особливості 
іншомовного наукового тексту. 
 
Глобальна наукова мова. 
Інтертекст структури  наукового 
тексту. Інтернаціоналізми в 
науковій лексиці. Абревіатури в 
сучасному науковому дискурсі. 
 
 
 

 

  

Тема 1: Effective academic writing 

1. Academic writing. Its formal and 

technical features. 

2. Recommendations to make Academic 

Writing more effective. 

 

 

Практичне 

заняття 

Презентація, 

відеоматеріали 

 

10  

 

Тиж. 2. 

4 акад. 

год. 

Тема 2. Academic Vocabulary.  

1. Types of vocabulary  

2. General vocabulary.  

3. Academic words.  

4. Technical words.  

Individual task  

Лекція Презентації, 

відеоматеріали 

 

   

Тиж. 3 

4 акад. 

год. 

Тема 2. Academic Vocabulary.  

- Types of vocabulary  
- General vocabulary.  
- Academic words.  

Практичне 

заняття  

Практичне 

заняття  

Презентація, 

Відеоматеріали, 

Презентації, 

відеоматеріали 

Термінологічний глосарій за 
фахом. Знайти ключові терміни в 
джерелах іношомовної 
лексикографії. Описати рідною 

20  



Тиж. 4. 

4 акад. 

год. 

- Technical words.  
- Individual task 

Практичне 

заняття 

Презентації, 

відеоматеріали 

 

мовою основну змістову різницю 
базових термінів дослідження. 
 

 

Тиж. 5. 

4 акад. 

год. 

Тема 3.Annotation.  

1. Annotation as a strategy of active 

reading.  

2. Recommendations to write Annotations 

effectively.  

3. Individual task 

 

Лекція Презентації, 

відеоматеріали 

 

   

Тиж. 6. 
2 акад. 

год. 

 

Тема3. Annotation.  

- Annotation as a strategy of active 

reading.  
- Recommendations to write Annotations 

effectively.  
- Individual task 
-  

Практичне 

заняття  

Практичне 

заняття  

 

Практичне 

заняття 

Презентації, 

відеоматеріали 

Презентації, 

відеоматеріали 

Презентації, 

відеоматеріали 

 

 

Написання анотації англійською 
мовою.  
Жанри інiомовного наукового 
тексту. 
Кількість слів, як параметр об’єму 
запропонованої інформації. 
Складення заголовку (не більш 10 
слів), короткої анотації (50-70 слів), 
реферативної анотації (150-200 
слів), тез (від 500 до 2800 слів), 
статті (не менш 27 000 слів). 
 
Скласти анотацію до тез доповіді.  

20  

 

 

Тиж.6-7. 

4 акад. 

год. 

Тема 4. Abstract.  

1. An abstract as a concise summary of an 

experiment or research project.  

2. Abstract structure.  

3. Types of abstracts.  

4. Individual task 

 

Лекція Презентації, 

відеоматеріали 

 

 30  

Тиж. 7-8. 

4 акад. 

год. 

Тема 4. Abstract.  

1. An abstract as a concise summary of an 

experiment or research project.  

2. Abstract structure.  

Практичне 

заняття  

Презентації, 

відеоматеріали 

Фрагменти уроків 

 

Здійснити аналіз композиції статті з 
теми дослідження 

 

  



Тиж. 8-9. 

4 акад. 

год. 

3. Types of abstracts.  

4. Individual task 

 

 

Практичне 

заняття  

Презентації, 

відеоматеріали 

 

 

 

Тиж. 9-

10. 

4 акад. 

год. 

Практичне 

заняття 

Презентації, 

відеоматеріали 

 

 

Тиж. 10. 
2 акад. 

год. 

 

 

 

Тиж. 11. 
2 акад. 

год. 

 

Тема 5: Plagiarism 

1. The nature of plagiarism.  

2. Recommendations how to avoid 

plagiarism. 

 

 

Лекція  Презентації, 

відеоматеріали 

 

Правила оформлення бібліографії 
та посилань на джерела 
інформації. 
 
Оформити бібліографію згідно 
чинних вимог. Оформити 
посилання на електронні джерела 
інформації згідно чинних вимог. 

 

20  

Тема 5: Plagiarism 

1. The nature of plagiarism.  

2. Recommendations how to avoid 

plagiarism. 

 

 

Практичне 

заняття  

  

 
 
 
 
 
 
 

6. Література для вивчення дисципліни. 
Базова (основна) 

1. Bailey, S. (2011). Academic writing: A handbook for international students (3rd ed.). New York, NY: Routledge. Retrieved from 

http://cw.routledge.com/textbooks/bailey/  

2. Benson, P. J., & Silver, S. C. (2013). What editors want: An author’s guide to scientific journal publishing. Chicago, IL: University of Chicago Press.  

3. Burke, J. (2014). Academic vocabulary list. Retrieved from http://www.englishcompanion.com/pdfDocs/acvocabulary2.pdf  

4. Englander, K. (2014). Writing and publishing science research papers in English: A global perspective. New York, NY: Springer.  

5. Hartley, J. (2008). Academic writing and publishing: A practical guide. – New York, NY: Routledge. Retrieved from 

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

6. McCarthy, M., & O’Dell, F. (2008). Academic vocabulary in use. Cambridge, UK: Cambridge University Press.  



7. Norris, C. B. (2016). Academic writing in English. Helsinki, Finland: University of Helsinki. Retrieved from 

http://www.helsinki.fi/kksc/language.services/AcadWrit.pdf  

8. Swales, J. M., & Feak, C. B. (2009). Abstracts and the writing of abstracts. Ann Arbor: University of Michigan Press. Retrieved from 

https://www.press.umich.edu/script/press/elt/compsite/ETRW/9780472033355-commentary.pdf  

9. Swales, J. M., & Feak, C. B. (2012). Academic writing for graduate students: Essential skills and tasks (3rd ed.). Ann Arbor, MI: University of 

Michigan.  

10. Swales, J. M., & Feak, C. B. (2009). Creating contexts: Writing introductions across genres. Retrieved from 

https://www.press.umich.edu/elt/compsite/ETRW/9780472034567-commentary.pdf  

11. Шандрук С.І. Teacher Education Reform in the USA / С.І.Шандрук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С.М.Ніколаєнко (відп.ред) та ін.. – К.: Міленіум, 2016. – Вип.233. 

– С.300-306.  

12. Шандрук С.І. Модернізація підготовки педагогічних кадрів: світовий досвід / С.І.Шандрук // Наукові записки / Ред.кол. В.Ф.Черкасов, 

В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. – Випуск 155. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2017. – С.16-20.  

13. Serhii P.Mykhyda, Svitlana I.Shandruk, Kamilla G.Mahrlamova, Lina L.Smirnova, Laryssa O.Yarova & Ganna V. Polishchuk. Collaborative learning in 
academic English classroom: Preparation of PhD candidates. ASIA LIFE SCIENCES, Supplement 21 (1), 2019. P. 399–411.  (ISSN 0117-3375) Website: 
http://emtpub.com/journals/ALS/ (Scopus) 

14. Шандрук С. Theory and Practice of Higher Professional Education in Ukraine. Наукові записки. Ред.кол. В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, 

Н. С. Савченко та ін. Випуск 185. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2020. С.  73–77. 

https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/issue/view/8 

 
Додаткова 

1. Gleen, Cheryl. Making Sense: A New Rhetorical Reader / C. Gleen. - Boston ; New York : Bedford/St. Martin’s, 2002. - 159 p. 
2. Journal of English for Academic Purposes *Електронний ресурс+. – Режим доступу: https://www.elsevier.com/journals/journal-of-english-for-

academic-purposes; http://www.sciencedirect.com/science/journal/14751585/14 
3. Jago, Carol. Literature & Composition: Reading/ Writing/ Thinking / C. Jago, R. H. Shea, L. Scanlon, R. D. Aufses. - Boston ; New York : Bedford/St. 

Martin’s, 2011. - 1530 p. 
4. Peregoy, Suzanne F. Reading, Writing, & Learning in ESL: A Resource Book for K-12 Teachers / S. F. Peregoy, Owen F. O. F. - 3-rd ed. - New York : 

Longman, 2001. - 446 p. 
5. Ruszkiewicz, John. SF Writer / J. Ruszkiewicz, M. Hairston, D. E. Seward. - 2-nd ed. - New York : Longman, 2001. - 510 p. 
6. Wyrick, Jean. Steps to Writing Well or / J. Wyrick ; prepared A. M. Norris. - 7-th ed. - Fort Worth : Harcourt Brace College Publishers, 1999. - 197 p. 
 

15. Інформаційні ресурси 
1. (https://www.academic-englishuk.com/definition-of-academic-english) 
2. https://bitesizebio.com/13599/10-tips-on-writing-a-research-poster/ 
3. https://www.eapfoundation.com/vocab/academic/ 
4. https://www.eapfoundation.com/vocab/academic/awllists/ 
5. https://www.eapfoundation.com/vocab/academic/nawl/ 
6. https://www.eapfoundation.com/vocab/general/gsl/ 
7. https://www.plagiarism.org/article/what-is-plagiarism 

http://emtpub.com/journals/ALS/
https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/issue/view/8
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-english-for-academic-purposes
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-english-for-academic-purposes
http://www.sciencedirect.com/science/journal/14751585/14
https://www.academic-englishuk.com/definition-of-academic-english
https://bitesizebio.com/13599/10-tips-on-writing-a-research-poster/
https://www.eapfoundation.com/vocab/academic/
https://www.eapfoundation.com/vocab/academic/awllists/
https://www.eapfoundation.com/vocab/academic/nawl/
https://www.eapfoundation.com/vocab/general/gsl/
https://www.plagiarism.org/article/what-is-plagiarism


8. https://www.spellingcity.com/academic-vocabulary.html 
9. https://www.sydney.edu.au/students/writing.html 
10. https://www.thoughtco.com/writing-an-abstract-for-a-scientific-paper-609106 
11. (http://www.uefap.com/speaking/spkframfeat.htm 
 

 

7. Політика виставлення балів. Вимоги викладача 

Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.  

Кожен викладач ставить студентам систему вимог та правил поведінки студентів на заняттях, доводить до їх відома 

методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт. Все це гарантує високу ефективність освітнього процесу і є 

обов’язковою для студентів.  

Оцінювання проводиться на різних етапах упродовж усього курсу навчання. Оцінювання якості знань студентів 

здійснюється шляхом поточного й підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою 

ECTS та національною шкалою оцінювання. 

Поточне оцінювання здійснюється протягом курсу і дає можливість отримати негайну інформацію про результати 

навчання студента під час конкретного модуля чи в конкретний момент цього модуля. Результати такого оцінювання можуть 

викликати необхідність модифікувати робочу програму, якщо окремі модулі не відповідають визначеним результатам навчання 

студента. 

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни «Академічна англійська мова», є сумою балів за 

виконання практичних завдань та самостійну роботу. Впродовж семестру студент за виконання завдань отримує – 100 балів і 

отримує залік. 

Студент повинен підготувати під час практичних занять низку матеріалів.  

 

7.1. Поточний контроль  
Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, 

включених до модулів) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час 

відпрацювання пропущених занять чи за бажання підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.  
Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю 

засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.  
Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю: виступ з основного питання; письмові 

завдання; самостійне опрацювання тем; систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення 

питань.  

https://www.spellingcity.com/academic-vocabulary.html
https://www.sydney.edu.au/students/writing.html
https://www.thoughtco.com/writing-an-abstract-for-a-scientific-paper-609106
http://www.uefap.com/speaking/spkframfeat.htm


 

Критеріями оцінки є: повнота розкриття питання; логіка викладання, цілісність, системність відповіді, культура мови; 

самостійність суджень студента і творчість мислення, його теоретичний рівень; використання основної та додаткової 

літератури; аналітичні узагальнення, уміння робити порівняльний аналіз; презентація; логічність, уміння формулювати 

висновки; акуратність оформлення письмової роботи.  

 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації освітнього процесу за кредитно-трансферною накопичувальною 

системою здійснюється шляхом поточного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за 

шкалою ЄКТС та національною шкалою оцінювання.  

 

Максимальний бал за виступ з питань певної теми модуля на семінарському занятті – 10 балів 

 

К-сть балів Критерії оцінювання 

10 студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно викладає його, пов’язуючи з вивченим 

раніше, бачить міжпредметні зв’язки, наводить аргументи, робить покликання на потрібну 

літературу. Обов’язковим є ознайомлення з додатковою літературою, її опрацювання і використання 

під час розкриття питання. 

7 студент засвоїв теоретичний матеріал, вільно викладає його, наводить приклади, однак є незначні 

проблеми з усвідомленням системних зв’язків, коментарем теоретичного матеріалу. Не завжди 

дотримується логіки викладу, припускається незначних помилок чи неточностей 

5 студент засвоїв матеріал на рівні переказування, відтворює вивчене не завжди логічно, 

припускається помилок 

3 студент невпевнено переказує матеріал, не завжди вправно ілюструючи його. Під час відповіді 

потребує допомоги, допускається помилок 

 

 

 

Поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення кожного аудиторного 

навчального заняття. За кожен модуль студент може набрати не більше 12 балів. За 5 модулів студент може набрати 60 балів. 

На екзамені студент може отримати 40 балів, що в сумі становитиме 100 балів. 

                                                   

 



Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених документально), а отже, не мав поточних оцінок, 

має право повторно пройти поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може відпрацювати пропущені 

семінарські заняття, захистити реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи. 

Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумко- 

вий тест (екзамен) 
Сума 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 
 

40 

 

100 
12 12 12 12 12 

.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

8. Підсумковий контроль 
 

Питання до заліку чи екзамену.  

– наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань; 

– критерії оцінювання; 



– особливості перескладання. 

 

8.1. Питання до екзамену 

 

8.2. Особливості перескладання.  
У випадку отримання менше 60 балів (FX,F в ЄКТС) за результатами семестрового контролю, студент обов’язково здійснює 

перескладання, за результатами якого має змогу набрати від 0 до 100 балів:  

– надає виконані завдання самостійної роботи; демонструє наявність портфоліо курсу. 


