
АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Англійська мова для академічної мобільності студентів»  

(«English for Students’ Academic Mobility») 

 

1.  Назва 

дисципліни 

Англійська мова для академічної мобільності студентів (English for Students’ 

Academic Mobility) 

2.  Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-

професійна 

програма 

01 Освіта/Педагогіка; 

014 Середня освіта (англійська/німецька мова і література); 
Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька)) 

 

01 Освіта/Педагогіка; 014 Середня освіта (нефахові спеціальності) 

3.  Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) 

4.  Курс, семестр Перший курс магістратури, семестр другий 

5.  Кількість 

кредитів 

ЄКТС, 

академічні 

години;  

мова 

викладання 

4,5 кредитів ЄКТС (135 годин); 2 години на тиждень. 
Аудиторні – 36 (практичні) год.; самостійна робота – 99 год. 
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6.1. Мета 

вивчення 

дисциплін

и 

Дисципліна забезпечує прикладне застосування набутих знань і навичок, набутих 
студентами у процесі вивчення загальноосвітнього курсу з англійської мови, 

англійської мови за професійним спрямування, практичного курсу англійської мови, 

інших лінгвістичних дисциплін. Важливою умовою вивчення анотованої дисципліни 

є достатній рівень оволодіння іншомовними мовленнєвими уміннями з інтеракції, 
продукування, рецепції та медіації сформованими під час вивчення зазначених вище 

предметів.  

Мета викладання дисципліни «Англійська мова для академічної мобільності 
студентів» – формування англомовних комунікативних компетентностей, які 

забезпечують ефективний мовний супровід академічної мобільності студентів. 

6.2. 

Основні 

завдання 

Головне завдання дисципліни полягає у поглибленні знань та удосконаленні 

мовленнєвих умінь студентів з англійської мови у тих аспектах, що забезпечують 
підготовку слухачів до участі у програмах академічної мобільності та професійного 

зростання. 

6.3. 

Результати 

навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу 
за вибором «Англійська мова для академічної мобільності студентів» слухачі мають 

продемонструвати знання щодо 

- основних понять академічної культури; 

- особливостей основних форм академічної взаємодії  
- рівнів володіння англійською мовою як іноземною; 

та уміння  

- застосовувати набуті знання з англійської мови при описі й обговоренні 
власної навчальної та пошукової діяльності; 

- розуміти інформацію із англомовних академічних, офіційних та інших 

джерел, вилучену із друкованих та аудіовізуальних ресурсів; 

- заповнювати основні документаційні форми (анкети, заяви, опитувальники) 
та продукувати окремі письмові повідомлення академічного характеру; 

- користуватися англійською мовою задля розв’язання питань академічного 

характеру. 

6.4. 

Структура 

та зміст 

курсу 

Курс складається зі вступної частини та чотирьох змістових блоків: 1. «Болонський 

процес й академічне спілкування», 2. «Англійська мова як мова міжнародного 

спілкування», 3. «Рівні володіння іноземною мовою та міжнародні іспити з 

англійської мови», 4. «Система вищої освіти зарубіжних країн та навчання за 
кордоном».  

Кожен блок передбачає роботу з знайомлення з фактуальною інформацією в межах 



окреслених тем та виконання практичних завдань, спрямованих на формування 

англомовних мовленнєвих навичок для потреб академічної мобільності студентів 
(навички рецепції /читання, аудіювання/, продукування усних і письмових 

повідомлень, інтеракції та медіації). 

6.5. 

Система 

оцінюванн

я 

Поточний контроль з вивчення дисципліни «Англійська мова для академічної 

мобільності студентів» здійснюється за допомогою різних форм контрольних 
заходів: контрольні опитування, аудиторне тестування, виконання групових та 

індивідуальних домашніх завдань та завдань самостійної позааудиторної роботи. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до 
поставлених цілей та завдань, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом 

для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структури 

практичного заняття.  

Підсумковий контроль з дисципліни «Англійська мова для академічної мобільності 
студентів» передбачений у формі заліку. Підсумкова семестрова оцінка з навчальної 

дисципліни розраховується як сума балів за результатами поточного контролю та 

самостійної роботи (100 балів) і виставляється за шкалою ЄКТС та національною 
шкалою оцінювання для студентів денної форми навчання. Усім студентам, які 

повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за 

кредитно-трансферною накопичувальною системою (набрали не менше 60 % від 100 
балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінки за 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно), за шкалою ЄКТС – підсумки 

семестрового контролю заноситься у Відомість обліку успішності. У випадку 

отримання менше 60 балів (FX, F в ЄКТС) за результатами семестрового контролю, 
студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академзаборгованості.  

6.6.Навчал

ьно- 

методичне 

забезпечен

ня 

Навчально-методичне забезпечення вивчення курсу за вибором «Англійська мова 

для академічної мобільності студентів» включає в себе: плани практичних занять і 

завдань до них, завдань для самостійної роботи студентів, тренувальних вправ, 
зразків завдань з міжнародних екзаменів з англійської мови (TOEFL, IELTS), 

інформаційні ресурси, завдання для поточного та підсумкового контролю 

навчальних досягнень студентів. 

7.  Основна 

навчальна  

література та 

інтернет-

ресурси 

McCarthy, M., O’Dell, F. Academic vocabulary in USE. Cambridge, CUP, 2008 – 

https://archive.org/details/AcademicVocabularyInUse/mode/2up 

Studying and training abroad: Student guidebook. Ed. by Margarita Carvalho. Erasmus 

Student Network AISBL, 2015. – https://esn.org/studentguidebook 
Hewings, M., Haines, S. Grammar and vocabulary for advanced. Cambridge, CUP, 2015. – 

https://1lib.eu/book/3104891/174186?dsource=recommend 

Whyatt, R. Check your vocabulary for IELTS. Bloomsbury information. An imprint of 
Bloomsbury Publishing Plc. London, 2017. – 

https://1lib.eu/book/3362174/f45409?regionChanged=&redirect=11620112; 

https://educaterural.files.wordpress.com/2020/01/rawdon-wyatt-check-your-english-
vocabulary-for-ielts_-essential-words-and-phrases-to-help-you-maximise-your-ielts-score-

bloomsbury-information-ltd-2017.pdf 

Cox, K., Hill, D. English for Academic Purposes. Students’ book. Pearson, 2004. – 

https://www.academia.edu/36963094/_Kathy_Cox_D_Hill_English_for_Academic_Purpo
se_BookFi_ 

Evans, V. Successful writing proficiency. Express publishing, 2000. – 

https://1lib.eu/book/616411/b57126?regionChanged=&redirect=11627854 
Viney, P. Survival English. International communication for professional people. 

Mcmillan. – https://www.twirpx.com/file/346784/ 

Wallwork, A. English for Academic Research: Grammar Exercises. Springer New York 
Heidelberg Dordrecht London, 2013 – https://www.twirpx.com/file/1304749/ 

Aish, F., Tomlinson J. Collins English for Exams. Grammar for IELTS. – 

https://www.academia.edu/32352585/Collins_Grammar_for_IELTS 

 
Інформаційні ресурси  

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

http://www.englishforacademicstudy.com/edition2012/student/index.php 

https://archive.org/details/AcademicVocabularyInUse/mode/2up
https://esn.org/studentguidebook
https://1lib.eu/book/3104891/174186?dsource=recommend
https://1lib.eu/book/3362174/f45409?regionChanged=&redirect=11620112
https://educaterural.files.wordpress.com/2020/01/rawdon-wyatt-check-your-english-vocabulary-for-ielts_-essential-words-and-phrases-to-help-you-maximise-your-ielts-score-bloomsbury-information-ltd-2017.pdf
https://educaterural.files.wordpress.com/2020/01/rawdon-wyatt-check-your-english-vocabulary-for-ielts_-essential-words-and-phrases-to-help-you-maximise-your-ielts-score-bloomsbury-information-ltd-2017.pdf
https://educaterural.files.wordpress.com/2020/01/rawdon-wyatt-check-your-english-vocabulary-for-ielts_-essential-words-and-phrases-to-help-you-maximise-your-ielts-score-bloomsbury-information-ltd-2017.pdf
https://www.academia.edu/36963094/_Kathy_Cox_D_Hill_English_for_Academic_Purpose_BookFi_
https://www.academia.edu/36963094/_Kathy_Cox_D_Hill_English_for_Academic_Purpose_BookFi_
https://1lib.eu/book/616411/b57126?regionChanged=&redirect=11627854
https://www.twirpx.com/file/346784/
https://www.twirpx.com/file/1304749/
https://www.academia.edu/32352585/Collins_Grammar_for_IELTS
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.englishforacademicstudy.com/edition2012/student/index.php


https://ieltsonlinetests.com/essay-samples/english-global-language 

https://awelu.srv.lu.se/grammar-and-words/register-and-style/ 
https://www.academicvocabulary.info/ 

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

https://www.fpzg.unizg.hr/en/in/before_the_mobility 

https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2

018_19.pdf 

https://council-for-learning-disabilities.org/english-language-learners-impact-of-language-
and-socio-cultural-factors-on-learning 

https://scienceproblems.ru/anglijskij-jazyk-v-kontekste-akademicheskoj-

mobilnosti.html?showall=1 
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/pro-prohramu.html 

8.  Викладач Долгушева О.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської 

мови та методики її викладання; email: odolgusheva@kspu.kr.ua 
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