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Статус дисципліни обов’язковий компонент (цикл загальної 
підготовки) 

Галузь знань 11 Математика та статистика 
Спеціальність 113 Прикладна математика 
Освітня програма Прикладна математика 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 
Форма навчання Денна/ Заочна 
Курс І 
Семестр І, ІІ 
Обсяг дисципліни Кредити 5/5 Години 150/150 

Лекційні 32/32 
Практичні/семінарські 40/40 
Лабораторні - 
Самостійна робота 78/78 

Семестровий контроль Екзамен, залік 
Викладач Шандрук Світлана Іванівна, доктор педагогічних наук, 

професор  
Контактна інформація e-mail: sishandruk@ukr.net 

Кафедра Кафедра лінгводидактики та іноземних мов 

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій  
Предмет навчання 
(Що буде вивчатися) 

Академічна англійська мова, яка передбачає формування в майбутніх 
докторів філософії лінгвістичних компетенцій, необхідних для розуміння та 
аналізу наукових та професійно-орієнтованих текстів, для презентації та 
обговорення результатів своєї наукової діяльності англійською мовою в 
усній (PowerPoint, Poster презентації; наукова доповідь) та писемній 
(анотація, реферат, стаття) формах, а також металінгвістичних 
компетенцій, як от: критичне мислення, аналіз і синтез інформації, 
об'єктивність і повага до інших ідей та текстів, наукова доброчесність. 

Мета (Чому це цікаво/потрібно 
вивчати) 

Метою навчальної дисципліни «Академічна англійська мова» є 
формування англомовної комунікативної компетенції, що є 
складовою комплексної системи підготовки докторів філософії.  
 

Компетентності програмні компетентності: 
ЗК 3. Здатність до комунікації іноземною мовою на рівні вище середнього у 
професійній діяльності та наукових дослідженнях; 
ФК 10. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері,  
безперервного саморозвитку та самовдосконалення. 
Інтегральна компетентність: 
Здатність застосовувати  

- сучасні спеціалізовані уміння/навички та інноваційні методи, 
необхідні для розв’язання значущих проблем прикладної 
математики, а також для розширення та переоцінки цілісних 
знань і професійної практики у названій та суміжних галузях знань;  

- критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей у 
дослідницько-інноваційній та науково-педагогічній діяльності. 

 

Програмні результати  Програмові результати:  
ПРН 1.3. Уміння спілкуватись іноземною мовою на рівні вище середнього у 
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(Чому можна навчитися) професійній діяльності та наукових дослідженнях; 
ПРН 2.10. Ділові комунікації у професійній сфері, безперервний 
саморозвиток та самовдосконалення. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти зможуть: 

знати: стратегії ефективного письма та стратегії ефективного 
мовлення; стилістичні риси академічних текстів з урахуванням вимог до 
англомовного наукового дискурсу та вимог наукометричних видань, які 
відносяться до SCOPUS і Web of Science; типи вокабуляру; академічні слова; 
термінологію та ключові слова з теми власного наукового дослідження; 
стратегію активного читання англомовних текстів; анотування англійською 
мовою наукових статей; структуру реферування наукових текстів, 
досліджень, дисертацій  англійською мовою; правила наукової 
доброчесності. 

вміти: використовувати мовні навички в усіх видах мовленнєвої 
діяльності (аудіювання, мовлення, читання, письмо); аналізувати та 
синтезувати інформацію, викладену в наукових джерелах, використовувати її 
для написання власних наукових статей; виконувати анотування та 
реферування наукових статей, досліджень, дисертацій англійською мовою; 
писати статтю, анотацію, реферат, доповідь, тези із дотриманням 
міжнародних вимог до англомовного наукового дискурсу та вимог 
наукометричних видань, які відносяться до SCOPUS і Web of Science; 
коректно наводити цитати; складати бiблiографiю; виступати з 
презентаціями (PowerPoint, Poster) або доповідями з питань, пов’язаних з 
темою дослідження; враховувати аудиторію i мету висловлювання; викласти 
план-схему висловлювання та логiчно структурувати ідеї; користуватись 
адекватними стратегіями під час дискусій, ceмінарів та консультацій; 
виконувати індивідуальні завдання означеної проблематики; виявляти 
самостійність і відповідальність; дотримуватись правил наукової 
доброчесності. 

Зміст дисципліни 
 

Семестр 1. Academic Writing, форма контролю – залік 

Тема 1. Effective academic writing 
Тема 2. Academic Vocabulary.  

 Тема 3. Annotation.  
Тема 4. Abstract.  
Тема 5: Plagiarism 

Семестр 2. Academic Speaking, форма контролю – екзамен 

Тема 1. Effective academic speaking 
Тема 2. PowerPoint Presentation.  
Тема 3. Poster presentations 

Тема 4. Oral Scientific Presentation. 

Критерії оцінювання роботи 
студентів 

Оцінювання проводиться на різних етапах упродовж усього курсу 
навчання. Оцінювання якості знань аспірантів 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 
аспіранта під час конкретного модуля. Розподіл балів, що присвоюються 
студентам з навчальної дисципліни «Академічна англійська мова», є сумою 
балів за виконання практичних завдань та самостійну роботу.  

Поточний контроль реалізується у формі контролю засвоєння 
навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання 
аспірантом та за виконання індивідуальних завдань до кожної з тем.  

Критеріями оцінки є: повнота розкриття питання; логіка 



викладання, цілісність, системність відповіді, культура мови; творчість 
мислення; використання основної та додаткової літератури; презентація; 
акуратність оформлення письмових завдань. 
 

Політика курсу Під час викладання будуть широко застосовуватись педагогічні методи, а 
саме: кооперативне/колаборативне навчання (під час лекцій та практичних 
занять), метод персоніфікованих траєкторій (самостійна робота), метод 
проектів (академічне мовлення, академічне письмо), метод Mind Map 
(науковий вокабуляр за темою дослідження), кейс метод, метод портфоліо 
(матеріали курсу).   

Інформаційне 
забезпечення 

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 
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 

 
Матеріально- 
технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор, ноутбук, смартфон, наукова 
література, презентаційні матеріали 

 
 

 

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
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
https://www.thoughtco.com/writing-an-abstract-for-a-scientific-paper-609106
http://www.uefap.com/speaking/spkframfeat.htm

