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Анотація 
Курс «Англійська мова для академічної комунікації» є вибірковою дисципліною і 

складається з 4 змістовних модулів. Передумовою запровадження курсу є знання з курсу 

«Академічна англійська» на освітньому рівні бакалавра.  

Навчальний курс для здобувачів магістерського рівня вищої освіти спрямовано на 

формування, поглиблення і засвоєння наукових теоретичних та практичних знань, що 

забезпечують ефективну писемну професійно-орієнтовану комунікацію англійською 

мовою у науковій діяльності студентів. 

Завдання дисципліни – вивчення особливостей функціонування англійської мови у 

науковій писемній комунікації, засвоєння специфіки англомовного академічного письма 

через ознайомлення із сучасними оригінальними науковими текстами різних жанрів; 

удосконалення умінь і навичок продукувати якісні тексти фахового спрямування 

англійською мовою; оволодіння культурою академічного письма з урахуванням канонів 

сучасного англомовного академічного дискурсу. 

Дисципліна складається з 8 тем у межах чотирьох модулів. 

У межах курсу студенти магістратури повинні проводити дослідження в різних 

функціональних стилях, висловлювати послідовні аргументи чітко та лаконічно в 

академічному форматі, уникати плагіату в академічному письмі. Курс містить ключові 

прийоми, вказівки та пропозиції щодо покращення академічного письмового спілкування 

студентів магістратури. 

Навчальний курс розроблено  у рамках проєкту  Еразмус + 610427-EE-2019-

EPPKA2-CBHE-JP Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to 

Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/ «Підготовка вчителів іноземних 

мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції України» (MultiEd)  (Наказ МНУ № 

82 від 24.02. 2020р.) 

 

     Ключові слова: академічні есе, анотація, бібліографія, цитування, академічна 

доброчесність, плагіат, мотиваційний лист, резюме. 

 

Summary 

 
The course «ESL Academic Writing for MA Students»  is an elective discipline and 

consists of 4 modules. The prerequisite of the Course introducing is Academic Writing 

Essentials at the BA educational level. 

Within the Course MA students are supposed to do research in different functional styles, 

to express the coherent arguments clearly and concisely in an academic format, to avoid 

plagiarism in academic writing. The Course provides key techniques, guidelines and suggestions 

to improve MA students’ academic written communication.  

Course purpose: to develop the MA students' writing skills, enhance analytical and critical 

thinking skills, to cooperate in peer groups, to write feedback on academic essays of different 

genres and present a final piece of writing.  

The course «ESL Academic Writing for MA Students»  was developed in terms of the 

Erasmus + Project 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP Foreign Language Teacher Training 

Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration 

(MultiEd)  (The order of MNU № 82 from 24.02. 2020.) 

 

     Key words: academic essays, abstract, bibliography, citation, academic integrity, plagiarism, 

SOP letter, CV. 

 

 

 



Вступ 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни « Англійська мова для 

академічної комунікації» складена доцентом кафедри англійської мови і літератури, 

доктором філософії в галузі освіти Мироненко Т.П.  відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів спеціальності: 014 Середня освіта. Предметна 

спеціальність: 014.02 Середня освіта. (Мова і література (англійська)). Спеціалізація: 

014.021 Англійська мова і література. ОП: Англійська  мова і література. 

 

Предметом  вивчення виступають англомовні академічні тексти   

 

      Міждисциплінарні зв’язки: з курсами «Академічна англійська мова», практичного курсу 

основної іноземної  мови, практичної граматики,  теоретичних лінгвістичних дисциплін. 

 

1.Метою викладання навчальної дисципліни «Англійська мова для академічної 

комунікації» є забезпечення студентів системою знань про концепції, стратегії і тактики 

академічного письма англійською мовою шляхом систематизації системи наукових 

теоретичних та практичних знань про сутність академічного професійно- орієнтованого 

спілкування в писемній та усній формах.   

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 

 підвищення комунікативної компетентності майбутніх фахівців для здійснення 

академічної письмової комунікації англійською мовою;  

 розвивати вміння створення, аналізу та редагування академічного тексту 

здобувачами магістерського рівня вищої освіти з дотриманням норм професійної 

етики та академічної доброчесності; 

 удосконалити навички академічного письма шляхом генерування ідей, підготовки 

і критичного мислення; 

 дотримуватися принципів і правил академічної доброчесності включно із 

авторським правом; 

 усвідомлювати шляхи уникнення академічного плагіату, вміти оформляти 

цитування, покликання і джерела; 

 застосовувати необхідні стратегії у написанні анотацій, наукової статті і 

магістерської роботи; 

 презентувати і доповідати про наукову роботу, розгорнутий план дослідження, 

наукову статтю, рецензію тощо; 

 

 

Передумови для вивчення дисципліни: вивчення курсу «Академічна англійська 

мова» та із лінгвістичними дисциплінами, які студент засвоїв під час навчання на 

освітньому рівні «бакалавр». 

Навчальна дисципліна складається з  5-ох кредитів. 

 

Програмні результати навчання (ПРН):  
 

ПРН 2 Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН 3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного 

й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження. 



ПРН 7  Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, 

інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних 

принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.  

ПРН 8 Дотримуватися правил академічної доброчесності 

ПРН 10 Презентувати результати свого дослідження науковій спільноті в наукових 

публікаціях чи виступах на конференціях, круглих столах, семінарах тощо. 

ПРН 11 Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, 

інноваційній та дослідницькій діяльності 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

ІІ. Фахові компетентності (ФК):  
ФК 3 Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.   

ФК 4 Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, 

необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі освіти, презентації їх 

результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати 

досліджень та інновацій.  

ФК 6 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі 

досліджень.  

ФК 7 Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення 

запланованого прагматичного результату.  

ФК 11 Здатність інтегрувати знання у сфері освіти та розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1 Academic Writing for Professional  Purposes 
Тема 1. Academic Style of Writing 

Тема 2. The steps of the writing process 

Кредит 2 Academic Integrity 

 Тема 3. Principle values of academic integrity (Code of Academic Integrity) 

Тема 4. Violation of Academic Integrity 

Кредит 3. Principles and Types of Academic Writing 

Тема 5. Paragraph Structure 

Тема 6. Academic Essays 

Кредит 4 Guidelines for Abstract and Research Proposal   
Тема 7. Abstract and Summary 

Тема 8. Research Proposal 
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5. Форма підсумкового контролю успішності навчання  здійснюється за поточними 

результатами успішності студентів. 

 

6. Засоби діагностики успішності навчання   

Засоби діагностики успішності  навчання визначають стандартизовані методики, які 

призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня 

сформованості знань, умінь і навичок, професійних якостей. Діагностичне забезпечення  
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https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2021-02/UTS%20Library%20Academic%20Writing%20Guide_3.pdf
http://www.routledge.com/rsc/downloads/A_Practical_Guide_to_Academic_Writing_for_International_Students-A_Routledge_FreeBook-_FINAL_VERSION_.pdf
http://www.routledge.com/rsc/downloads/A_Practical_Guide_to_Academic_Writing_for_International_Students-A_Routledge_FreeBook-_FINAL_VERSION_.pdf
https://academic-englishuk.com/definition-of-academic-english/#:~:text=Specifically%2C%20Academic%20English%20refers%20to,in%20informal%20conversation%20and%20circumstances
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https://www.plagiarism.org/article/preventing-plagiarism-when-writing
https://www.spellingcity.com/academic-vocabulary.html


рівня успішності навчання повинно здійснюватися на основі принципів системності, 

систематичності і послідовності, індивідуального підходу, єдності діагностики і корекції. 

Діагностичні заходи мають проводитись на всіх етапах підготовки студентів. 

 


