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АНОТАЦІЯ 

 

 
 Програмою дисципліни «Англійська  мова для академічних цілей» передбачено 

формування академічних та професійно- орієнтованих комунікатичних мовленнєвих 

компетенцій магістрів, що буде сприяти проведенню ними наукових досліджень, 

необхідних для написання проектної роботи і поданню результатів їх досліджень 

англійською мовою в письмовій формі. професійна іншомовна комунікативна компетенція 

для академічних цілей, складається з шести компонентів: лінгвістичної, 

соціолінгвістичної, прагматичної, формально-логічної, психологічної та предметної 

компетенцій. Для ефективного формування професійної англомовної комунікативної 

компетенції у студентів, майбутніх викладачів іноземної мови, необхідним є аспектний 

(чотирьохаспектний) підхід до організації навчального процесу за даним курсом на 

другому освітньому рівні, створення відповідної методики навчання. Метою вивчення 

навчальної дисципліни є формування у магістрів професійно-орієнтованої комунікативної 

мовної компетенції, яка сприятиме проведенню наукових досліджень, необхідних для 

написання творчих робіт і поданню результатів їхніх досліджень іноземною мовою як в 

усній, так і в письмовій формі. Вивчення курсу передбачає володіння професійними 

комунікативними вміннями діалогового спілкування українською та англійською мовами 

з широкою науковою спільнотою, зокрема у межах міждисциплінарного та/або 

міжнародного експертного середовища, у процесі презентації матеріалів та результатів 

наукового дослідження у вигляді наукових статей, доповідей, мультимедійних 

презентацій відповідно до вимог стандартів і професійного співтовариства. Програма як 

педагогічний та організаційний інструмент враховує сучасні тенденції у вивченні та 

викладанні мов і базується принципах інтернаціоналізма та полілінґвізма в умовах 

міжнародної орієнтації на мобільність у єдиному Європейському просторі.  

Ключові слова: есе, анотація, стаття, професійно-орієнтована комунікація, ділове 

спілкування, англомовний дискурс. 

Summary 

The course "English for Academic Communication" provides the development of MA 

students’ academic and professionally oriented communicative speech competencies that will 

help them conduct research necessary for their project work and presenting the results of their 

research in academic English. Professional foreign language communicative competence for 

academic purposes consists of six components: linguistic, sociolinguistic, pragmatic, 

formalogical, psychological and subject competencies. It is necessary to follow four-aspect 

approach in the organization of the educational process and create appropriate teaching methods 

for the effective formation of MA studedents’ professional English-language communicative 

competence. The aim of studying the course is to develop MA students’ professional-oriented 

communicative language competence, which will facilitate conducting the research in a foreign 

language both orally and in written form. The course presupposes implementation of 

professional communicative skills in oral and written  communication in Ukrainian and English 

languages within any scientific community, in the process of presentation of research materials 

and results in the form of scientific articles, reports, multimedia presentations according to the 

standards and professional community. The course as a pedagogical and organizational tool 

considers current trends in methodology of teaching foreign languages which is based on the 

principles of internationalism and polylingualism in the context of international orientation 

towards mobility in the single European environment. 

Key words: essay, summary, article, professionally oriented communication, business 

communication, English discourse. 

 

 

 



 

ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни “Англійська мова для 

академічних цілей” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

014.02 Середня освіта. Мова і література. ОП:  Англійська мова і література.   

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  вивчення письма англійської мови та 

компанування з його із основних видами комунікативної діяльності.   

1. Метою курсу є формування англомовної комунікативної компетенції як 

сукупності знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективну писемну 

комунікацію англійською мовою у науково-дослідній діяльності магістрів. 

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язані із вивченням Фонетики, Граматики, 

Лексикології, Стилістики, Зарубіжної літератури та Історії англійської мови.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 вивчення особливостей функціонування англійської мови у науковій писемній 

комунікації; 

 засвоєння специфіки англомовного академічного письма через ознайомлення із 

сучасними оригінальними науковими текстами різних жанрів, виявлення їхніх 

структурних, змістових, мовно-стилістичних і риторичних рис;  

 удосконалення умінь і навичок продукувати якісні тексти фахового спрямування 

англійською мовою;  

 оволодіння культурою академічного письма з урахуванням канонів сучасного 

англомовного академічного дискурсу;  

 оволодіння лінгвістичними та герменевтичними компетенціями, історичними 

знаннями і теоретичним інструментарієм, необхідними для аналітичного читання 

та використання у власній дослідницькій роботі наукових текстів, що належать до 

різних континентально-європейських традицій. 

 Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов’язаний із 

Комунікативними стратегіями, а також із теоретичними лінгвістичними дисциплінами, які 

студент засвоїв на попередніх курсах навчання (Вступ до мовознавства, Стилістика, 

Теоретична граматика, Лексикологія). 

 Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

 Програмні результати навчання:  

 ПРН-1 Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної діяльності. 

Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом  літературознавства; 

знання найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл.  

 ПРН-3 Знання фундаментальних дисциплін на діахронно-синхронному рівні як 

теоретичної бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі літературознавства. 



  

 

ПРН-6 Здатність до  пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової інформації, 

отриманої з різних джерел: спеціалізованої літератури, ЗМІ, перспективного 

педагогічного досвіду тощо. Вивчення інформаційних технологій та методики їх 

застосування в навчанні й науковій діяльності фахівця; закладання основ неперервного 

підвищення рівня ІКТ-готовності студентів та її постійного оновлення у професійній 

діяльності. 

 ПРН7 - Вміти здійснювати іншомовну комунікативну діяльність, демонструючи 

рівні сформованості мовної і мовленнєвої компетентності на рівні С1 - B2 з основної 

іноземної мови і на рівні В 1 – з другої іноземної мови, згідно із положеннями 

Загальноєвропейських Рекомендацій з Мовної Освіти. 

 ПРН8 - Демонструвати здатність використовувати знання й уміння з теоретичних 

дисциплін основної іноземної мови для іншомовного комунікативного спілкування 

основною іноземною мовою. 

ПРН-9 Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової інформації, 

отриманої з різних джерел. 

 ПРН13 - Вміти реферувати наукові джерела (у т.ч. іншомовні) і оформлювати 

результати у курсовій роботі з теоретичних дисциплін (Стилістика, Література країни, 

мова якої вивчається) та Методики викладання іноземних мов.  

 ПРН14 - Демонструвати навички публічної етичної поведінки.  

   ПРН15 - Застосовувати навички працювати самостійно і в групі.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

 ЗК1 - здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

 ЗК3 - знання наукових основ методики навчання фахових дисциплін у вищих та 

спеціальних навчальних закладах. 

 ЗК4 - здатність вдосконалювати власне навчання з розробленням навчальних і 

дослідницьких навичок. 

 ЗК10 -     здатність працювати в міжнародному контексті. 

  ЗК12 - здатність ідентифікувати oсoбистісний прoфіль фахівця з oбранoю ним 

індивідуальнoю стратегією життєдіяльнoсті та гуманістичнoю спрямoваністю на 

діяльність філолога, яка зoрієнтoвана на сoціальні та прoфесійні цінності. 

ІІ. Фахові:  

 ФК1 - Здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної 

іноземної мови; другої іноземної мови для реалізації професійних завдань і особистісних  



 

намірів.  

 ФК2 - Володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання 

основних явищ на всіх рівнях мови і її функціональних різновидів. 

 ФК3 - Володіти конвенціями мовного спілкування в іншомовному соціумі, 

правилами й традиціями міжкультурного спілкування з носіями досліджуваної мови. 

 ФК4 - Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати 

набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики. 

 ФК5 - Володіти теорією виховання й навчання, сучасними підходами в навчанні 

іноземним мовам, що забезпечують в учнів розвиток мовних, інтелектуальних і 

пізнавальних здатностей, ціннісних орієнтацій, готовність до участі в діалозі культур.  

 ФК6 - Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.  

 ФК 14 - Володіти концепціями гуманітарних і суспільних наук, використання їх 

положень у різних сферах викладацької та науково-дослідницької діяльності. 

 ФК 18 -  Здатність застосовувати інноваційні технології в процесі навчання 

української мови та літератури. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Мовно-стильові засоби академічного мовлення.  

Тема 1.  Загальні вимоги до письмових робіт. Види академічних текстів.  

Тема 2. Стиль викладу. Основні відмінності англомовних наукових текстів від 

україномовних. 

Кредит 2. Написання есе 

Тема 3. Структура написання есе. 

Тема 4.Типи есе в академічній англійській мові. 

Кредит  3. Робота з науковими джерелами. 

Тема 5. Правила цитування та проблема плагіату. 

Тема 6. Публікації в англомовних міжнародних академічних журналах. 

Кредит 4. Написання наукових робіт.   

Тема 7. Структурування наукового тексту. 

Тема 8. Типи анотацій. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. «Академічне писемне мовлення 

англійською мовою» – Навчальний посібник. - Миколаїв. –  «Іліон», 2018. – 

220с. 

2. Некряч Т.Є. Труднощі перекладу художніх творів Вінниця. Нова книга 2008. 

3. Academic writing in English. Carolyn Brimley Norris. 2012 

4. English Academic Writing. Rob J. Hyndman. 2011. 

5. English Academic Writing Maya Kalandadze. 2007. 

6.  Yakhontova T.V. English Academic Writing. 2004. 

7. Bailey, S. (2011). Academic Writing: A Handbook for International Students (3rd 

ed.). New York, NY: Routledge. Retrieved from 

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

8. Benson, P. J., & Silver, S. C. (2013). What Editors Want: An Author’s Guide to 

Scientific Journal Publishing. Chicago, IL: University of Chicago Press. 

9.  Swales, J. M., & Feak, C. B. (2011). Navigating Academia: Writing supporting 

Genres. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Retrieved from 

https://www.press.umich.edu/script/press/elt/compsite/ETRW/9780472034536-

commentary.pdf 

10.  Swales, J. M., & Feak, C. B. (2009). Telling a Research Story: Writing a Literature 

Review. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. 

11. https://www.press.umich.edu/script/press/elt/compsite/ETRW/9780472034536-

commentary.pdf 

12. 10 Turabian, K. L. (2010). A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and 

Dissertations (8th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press. 

13. Williams, J. M. (2014). Style: Lessons in Clarity and Grace (11th ed.). New York, 

NY: Pearson. 

 

Допоміжна 

1. Study skills for Academic writing. John Trzeciak and S. E. Mackay. 2007.  

2. Development of English Academic Writing. 2012.  

3. Norris, C. B. (2016). Academic Writing in English. Helsinki, Finland: University of 

Helsinki. Retrieved from http://www.helsinki.fi/kksc/language.services/AcadWrit.pdf 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  здійснюється за поточними 

результатами успішності студентів та заліком. 

https://www.press.umich.edu/script/press/elt/compsite/ETRW/9780472034536-commentary.pdf
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https://biblioteka.vu.lt/en/news/scholarly-communication/lists-open-access-journals-indexed-web-science-and-scopus
http://journals.sagepub.com/
http://www.ijls.net/
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-english-for-academic-purposes/
https://www.publishingcampus.elsevier.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.cambridge.org/core


 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання   

Діагностика успішності навчання студентів здійснюється за такими формами: усні 

– бесіда, аналіз виступу студента на практичному чи семінарському занятті, пояснення до 

виконаного завдання або окремих його розділів, усні повідомлення студентів, відповіді на 

запитання викладача під час аудиторних занять; письмові – контрольні роботи студентів, 

самостійна робота,  індивідуальні завдання, домашні завдання, конспекти, повідомлення, 

реферати, з використанням комп’ютерних тестів.     

Діагностика успішності навчання студентів під час проведення  лекційних занять 

визначається: виконанням письмових контрольних робіт, тестових завдань;  практичних 

занять визначається: усним опитуванням з теми заняття; розв’язанням практичних 

завдань, виконанням вправ, письмових контрольних робіт тощо. 
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