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Посилання на дисципліну, розміщену в середовищі системи 

дистанційного навчання 

https://classroom.google.com/c/MjY1OTg0Njk1NzMx?cjc=qrqu2rc  

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

6 кредитів / 180 годин 

Обсяг дисципліни (години) та види 

занять 

Денна форма:  практичні (48 год.), самостійна робота (132 год.) 

Заочна форма:  практичні (12 год.), самостійна робота (168 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Відвідування занять. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Що будемо вивчати? Основні поняття і категорії з теми наукового дослідження англійською мовою; 

англомовні джерела з теми наукового дослідження та їхній бібліографічний 

опис; усне та писемне мовлення, необхідне для підготовки та презентації 

результатів дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії». 

Чому це треба вивчати? Для сприяння оволодінню аспірантами англійською мовою у 

науково-педагогічному спілкуванні, розвитку наукового мислення та 

оволодіння усним та писемним мовленням, необхідним для підготовки та 

апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор 

філософії», набуття професійних компетентностей відповідно до вимог 

освітньо-наукової програми. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із 

різних джерел на основі сучасних методологій наукової діяльності з 

використанням інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. 

Уміти критично і системно оцінювати результати науково-дослідної роботи, 

визначати перспективи подальших наукових розвідок. 

Уміти полілогічно взаємодіяти зі світовою науковою спільнотою та 

громадськістю з проблематики дослідження. 

Володіти навичками викладання психологічних дисциплін, проведення 

навчальних аудиторних занять різного типу, оцінювання результатів 

навчальної роботи за обґрунтованими критеріями, вести ефективну 

комунікацію із учасниками навчального процесу. 

Уміння працювати над власним професійним та особистісним розвитком та 

вдосконаленням, визначати свої професійні можливості перспективи та 

виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації та професійної 

мобільності. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Критичність та самокритичність. Здатність особистої відповідальності та 

незалежної наукової позиції. 

Здатність до саморозвитку і самовдосконалення протягом життя, 

оцінювання рівня власної фахової компетентності та підвищення професійної 

кваліфікації та професійної мобільності. 

  

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в команді, 

емоційний інтелект, взаємодія з людьми, тайм-менеджмент, саморозвиток, 

https://classroom.google.com/c/MjY1OTg0Njk1NzMx?cjc=qrqu2rc


критичне та екологічне мислення. 

 

Зміст дисципліни ENGLISH ACADEMIC STYLE AND LANGUAGE 

Background to writing  

ommon types of academic writing 

The features of academic writing  

Differences between Formal and Informal Style  

ACADEMIC PORTFOLIO   
APA style introduction 

Peculiarities of citing different sources in APA style (books, articles, dictionaries, 

etc) 

Academic CV  

Research paper abstract (article abstract, thesis abstract)   

FINDING SOURCES 

Finding sources in Research Gate 

Finding sources in Publons  

Finding sources in Scopus 

ACADEMIC INTEGRITY  

Avoiding plagiarism. Degrees of academic plagiarism 

Avoiding plagiarism by summarizing and paraphrasing. Good study habits 

References and quotations 

How to submit an article for peer-reviewed journals  

ACADEMIC PRESENTATION 

 How to make a good presentation. 

Visualisation tips. 

Pecha-Kucha presentation, Ignite talk, Poster presentation. 

Обов’язкові завдання Завдання скеровані на підготовку матеріалів академічного портфоліо, яке 

базується як на презентації здобувача ступеня «доктор філософії» як 

дослідника (академічне CV, створення профілів на Research Gate, Publons, 

Scopus), так і на презентації матеріалів дослідження (анотація, 

відеопрезентація). Крім того, у процесі виконання завдання здобувач укладає 

список із принаймні 30 англомовних джерел, пов’язаних із дослідженням. 

Матеріали завантажуються в Classroom.   

Міждисциплінарні зв’язки Українська наукова мова, методологія та методика наукових досліджень. 

Інформаційне забезпечення (з 

репозитарію, фонду бібліотеки 

УДПУ та ін.) 

1. Bailey, S. (2018). Academic Writing: A Handbook for International 

Students (5th ed.). Routledge. 

2. Zabolotna O., Gut N. Learning the language of instruction in Ukraine: 

international students’ attitudes. Advanced Education. 2018. №10. 

P. 48–54.DOI: 10.20535/2410-8286.143742 

3. Zabolotna, O., Zagoruiko, L., Panchenko, I., Plotnikov, Y. (2021). 

Teaching English Vocabulary Online: is the Screen a Barrier? Advanced 

Education, 17, 57 – 64 (WoS) 

4. Mastering English for Teaching and Research : навч. посіб. для 

здобувачів вищої освіти / МОН України; уклад.: О. А. Заболотна, 

Н. В. Гут, І. Ю. Щербань. Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2021. 

127с.  

5. Zabolotna, O., & Pidhaietska, A. (2021). Students’ civic engagement in 

Ukraine and Canada: a comparative analysis. Multidisciplinary Journal 

for Education. Social and Technological Sciences. 8 (1), 85. 

doi:10.4995/muse.2021.14962 

6. Zabolotna, O. (2017). Impact of Academic Mobility: the lessons learnt. 

Порівняльно-педагогічні студії. № 1. С. 4–15. 
Інформаційні ресурси 

Kahoot. https://kahoot.com/ - сайт для створення інтерактивних навчальних 

матеріалів 

European Union. Create your Europass CV. 

https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv - сайт для створення CV 

онлайн з можливістю подальшого редагування 

ResearchGate. Find and share Research. https://www.researchgate.net/ - сайт для 

обміну науковою інформацією (необхідна реєстрація) 

Publons. Track more of your research impact. https://publons.com/about/home/ - 

сайт, що містить інформацію про авторів і публікації, що входять до 

https://kahoot.com/
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
https://www.researchgate.net/
https://publons.com/about/home/


Web of Science і Scopus (необхідно створити профіль) 

Поточний контроль Виконання практичних завдань і модульних контрольних робіт, ІНДЗ, есе. 

Підсумковий контроль Екзамен  

Заболотна О. А. 

 

Розробник 


