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1. Коротка анотація до курсу «Іноземна мова» (Англійська мова) – 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. 

 

http://hnpu.edu.ua/uk/soloshenko-zadniprovska-nataliya-kostyantynivna
http://hnpu.edu.ua/en/soloshenko-zadniprovska-nataliia-kostiantynivna


2. Мета та цілі курсу – метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) є розвиток серед студентів 
академічної і професійно-орієнтованої комунікативної іншомовної компетенції, яка буде сприяти проведенню наукових 
досліджень, необхідних для написання магістерського дослідження і поданню результатів їх досліджень іноземною мовою як в 
усній, так і в письмовій формі під час захисту випускної роботи по закінченню магістратури. 
Основними цілями вивчення дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) є:  
• формування у студентів професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної і 

прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному середовищі;  
• формування у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички, компетенцію існування та вміння 

вчитися);  
• сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати 

навчання в академічному і професійному середовищі після отримання диплома про вищу освіту. 
 

3. Формат курсу – Очний (offline) 
 
4.  Результати навчання –  

знання: граматичних та лексико-граматичних особливостей англійської мови; фонетичних правил мовного матеріалу для 
коректного аудіювання, говоріння, читання та письмі; культури країни, мова якої вивчається; термінів, що використовуються в галузі 
дослідження, особливостей формату різних жанрів та типів академічної друкованої літератури та професійної літератури на 
електронних носіях; міжкультурних відмінностей між Україною і країнами світу, зокрема країнами мова яких вивчається; стратегій 
ефективного читання, аудіювання, навчання, пошуку інформації в різних джерелах інформації, включаючи інтернет-пошук. 

вміння: ефективно використовувати англійську мову з метою спілкування; працювати з фаховою англомовною літературою; 
систематизувати, оцінювати навчальний матеріал; робити узагальнення і висновки; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; 
аналізувати та синтезувати інформацію, викладену в наукових джерелах, використовувати її для написання власних статей; 
продукувати зв’язні та послідовні усні монологи на основі прочитаної професійної літератури; підтримувати розмову та аргументувати 
відносно тем, що обговорюються під час дискусій та семінарів, використовуючи мовні форми, властиві для ведення дискусій; писати 
тексти академічної та професійної спрямованості, використовуючи типові для даного стилю граматичні структури та функціональні 
зразки; складати ділову документацію (звіт, огляд тощо) з високим рівнем граматичної коректності; складати ефективне резюме, лист 
супроводу та інші документі, потрібні для працевлаштування. 



5. Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції – 

практичні  30 

самостійна робота 60 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний\ 

вибірковий 

2018 2 014 Середня освіта 1 нормативний (Н) 

 

7. Пререквізити – Іноземна мова (англійська) для ОКР «Бакалавр», дисципліни професійного спрямування, українська мова (за 
професійним спрямуванням), інші дисципліни гуманітарного циклу. 

8. Технічне й програмне забезпечення / обладнання – мультимедійний проектор MITSUBISHI DX250U, екран для проектору, інше 
презентаційне обладнання, ноутбук або стаціонарний комп’ютер з периферійним обладнанням (з операційною системою Microsoft 
Windows та пакетом офісних програм Microsoft Office), дошка. 
Роздатковий матеріал: друковані тексти, граматичні таблиці та схеми, тексти контрольних (самостійних) робіт та тестів. 
Навчальні посібники: навчальні мовні комплекси: «Enterprise», «Upstream», «Speak Out», «New Cutting Edge» та інші видавництв 
«Oxford Publishing», «Longman» і тд. Власні навчально-методичні розробки професорсько-викладацького складу кафедри. 



9. Політики курсу – з «Положення про академічну доброчесність в Харківському національному педагогічному університеті імені 
Г.С. Сковороди» можна ознайомитись на офіційному сайті за наступним посиланням – 
hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/buhgalteria/polozhennya.pdf 

10. Схема курсу  

Тиждень навч. 
року Тема 

Форма 
діяльності/ 

формат 
Матеріали 

Літературні 
джерела 

Інтернет- 
ресурси 

Завдання для 
самопідготовки, 
представлення 

виконаної роботи 

Кількість 
балів 

Термін 
виконання 

Тижд. 29 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К.  

Тема 1.1. 
Персональна та 

професійна 
презентація. 

(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 2; 

• Д. № 3; 

Ознайомитись з 
особливості 

функціонування 
англійської мові у 

науковому 
спілкуванні. 

Академічне письмо 
як компонент 

наукового 
дослідження. 

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  



Тижд. 30 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.2. Передача 
та обмін науковою 

інформацією на 
основі роботи з 
англомовними 

текстами 
професійного 
спрямування. 

(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 3; 

• Д. № 4; 

Ознайомитись з 
принципами 

побудови наукової 
статті та специфіка 

їх реалізації в 
англомовних 

публікаціях та 
основними етапими 

підготовки статті 
до друку. 

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  

Тижд. 31 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.3.  
Мовні особливості 

підготовки до 
участі у 

конференціях, 
наукових диспутах 

тощо (доповіді, 
дискусії на 

професійні теми). 
(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 1; 

• Д. № 5; 

Ознайомитись з 
структурою 

класичної наукової 
статті (назва, 
відомості про 

автора, анотація і 
ключові слова, 
вступ, аналіз  
теоретичне 

обґрунтування, 
постановка 
проблеми, 

визначення мети)  

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  



Тижд. 32 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.4. 
Конструкції, 

характерні для 
професійного 
спілкування 
(граматична 

сторона мови). 
(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 3, 4; 

• Д. № 4; 

Ознайомитись з 
граматичними 
конструкціями 

характерними для 
академічної 

англійської мови. 

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  

Тижд. 33 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.5. Писемне 
спілкування 
академічного 

характеру. 
(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 2, 3; 

• Д. № 5; 

Ознайомитись з 
правилами 
написання 

англомовних статей 
та анотацій, їхніми 

лексико-
граматичними, 
синтаксичними, 

стилістичними та 
дискурсивними 
особливостями.   

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  



Тижд. 34 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.6. Загальне 
робоче оточення і 

повсякденна 
робота , підготовка 

до співбесіди. 
(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 4; 

• Д. № 3; 

Короткі і 
розгорнуті 

біографічні дані 
дослідника. Резюме 

(CV). Заявки, 
аплікаційні форми 

на участь у 
конференціях, 

семінарах, літніх 
школах. Короткі і 
розгорнуті тези 

доповідей. 

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  

Тижд. 35 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.7. 
Міжнародні 
конференції, 

зустрічі, дискусії. 
(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 2; 

• Д. № 3, 5; 

Електронне 
листування з 

організаторами 
академічних 

заходів, 
рецензентами, 
редакторами, 

видавниками. Типи 
електронних 

листів: лист-запит, 
інформаційний 

лист. 

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  



Тижд. 36 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.8. 
Конструкції, 

характерні для 
професійного 
спілкування 
(граматична 

сторона мови). 
(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 2, 4; 

• Д. № 2, 5; 

Ознайомитись з 
граматичними 
конструкціями 

характерними для 
академічної 

англійської мови. 

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  

Тижд. 37 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.9.  
Питання 

професійного та 
академічного 
характеру у 

професійній галузі 
(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 3; 

• Д. № 1 

Нові формати 
наукової 

комунікації. 
Використання 

соціальних мереж 
для встановлення 

академічних 
контактів і обміну 

науковою 
інформацією. 

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  

Тижд. 38 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.10. 
Особливості 

роботи з 
академічною 

інформацією у 
англомовному. 

(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 2; 

• Д. № 5; 

Стаття як 
самостійний наук. 
твір. Суч. вимоги 

до змісту, струк-ри 
і оформлення наук. 

статті.  

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  



Тижд. 39 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.11.  
Конструкції, 

характерні для 
професійного 
спілкування 
(граматична 

сторона мови). 
(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 4; 

• Д. № 2; 

Ознайомитись з 
граматичними 
конструкціями 

характерними для 
академічної 

англійської мови. 

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  

Тижд. 40 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.12.  
Робота з 

професійною 
літературою та 

діловою 
документацією. 

(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 3; 

• Д. № 2, 3; 

Ознайомитись з 
типами 

інформаційних 
джерел і 

ілюстративного 
матеріалу та 
правилами 

цитування та 
посилання на 
використані 

джерела.  

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  



Тижд. 41 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.13.  
Участь у 

конференціях, 
наукових диспутах 

(презентації). 
(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 2; 

• Д. № 5; 

Електронне 
листування 

іноземною мовою з 
організаторами 

академічних 
заходів, 

рецензентами, і тд. 
Інформаційні 

листи.  

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  

Тижд. 42 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.14.  
Працевлаштування 

(резюме, 
супровідний лист 
тощо). Написання 
власного резюме 

іноземною мовою. 
(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 4; 

• Д. № 3; 

Ознайомитись з 
особливостями 

написання 
коротких і 

розгорнутих 
біографічних даних 

дослідника та 
резюме (CV). 

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  

Тижд. 43 /  
2 акад. год.  
Викладач: 

к.філол.н, доц. 
Солошенко – 

Задніпровська 
Н.К. 

Тема 1.15.  
Конструкції, 

характерні для 
професійного 

спілкування (грам. 
сторона мови) 

(2 год.) 

Практичне 
заняття; 
групова 
робота 

F2F 

Роздатковий 
матеріал, 
таблиці, 
схеми, 

презентація 
з теми 

практичного 
заняття. 

Рекомендована 
літ-ра***: 

• Б. № 2; 

• Д. № 1; 

Ознайомитись з 
граматичними 
конструкціями 

характерними для 
академічної 

англійської мови. 

Оцінювання 
на 

практичному 
занятті  

До 
наступного 

практичного 
заняття.  



  

11. Рекомендована література*** 
Базові (Б) 

1. Bailey, S. (2011). Academic Writing. A Handbook for International Students. New York, Routledge. 
2. Evans, V. (1998). Successful Writing. Express Publishing. 
3. Hayot, Eric (2014). The Elements of Academic Style: Writing for the Humanities. Columbia University Press. 
4. Jordan, R. (1997). English for Academic Purposes. Cambridge: Cambridge University Press. 

 
Допоміжні (Д) 

1. Верба, Л.Г. (2001). Грамматика современного английского языка. Справочник. Киев: Логос. 
2. Тучина, Н.В., & Меркулова Т.К. (2003). Speak English with Pleasure. Сучасні розмовні теми. Харків. 
3. Comfort, J. (1995). Effective Presentations. Oxford: Oxford University Press. 
4. Evans, V. (2000). Round-Up . Course Book. Express Publishing.  
5. McCarthy, M., & O’Dell, F (2007). English Vocabulary in Use. Course Book. Cambridge University Press. 

 
12. Розподіл балів, які отримують здобувачі при вивченні дисципліни 
 
Для екзамену (2 семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Змістовий модуль № 1 Сума 

Т 1.1. Т 1.2. Т 1.3. Т 1.4. Т 1.5. Т 1.6. Т 1.7. Т 1.8. Т 1.9. Т 1.10. Т 1.11. Т 1.12 Т 1.13. Т 1.14. Т 1.15. Іспит 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
 

 
 


