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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

(освітньо-професійна 

(освітньо-наукова) програма) 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 6 

Галузь знань 

10 «Природничі науки» 

Обов’язкова 

Модулів 2  

Спеціальність  

 

101 «Екологія»  
(шифр і назва спеціальності) 

 

Рік підготовки: 

 
2020-2021 - 

Індивідуальне (науково-

дослідне) завдання 

 _____________________ 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

 

180 

3-5 - 

Лекції 

  

з них: 

 

аудиторних 88 

 

самостійної роботи  

90 

Рівень вищої освіти: 

Доктор філософії  
(назва рівня вищої освіти) 

2 год. - 

Практичні, семінарські 

88 год. - 

Лабораторні 

0 год. - 

Самостійна робота 

 

90 год. 

 

- 

Індивідуальні завдання:  

 

0 год. - 

 

Вид контролю:  

 

2 диференці-

йовані  

залі-

ки,екзамен 

 

- 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить для денної форми навчання – 88/90. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

 
Мета: розвиток академічних та професійно орієнтованих іншомовних комунікативних  

компетентностей здобувачів, що сприятиме підвищенню якості їхньої науково-дослідної 

діяльності та професійного рівня. 

Завдання: 

– формування вмінь аналізу й науково-технічного перекладу професійних текстів; 

– удосконалення навичок і вмінь мовної діяльності в умовах усного ситуативного спіл-

кування, розвиток умінь використовувати здобуті знання під час вирішення питань науко-

вого та професійного характеру та самопрезентації на міжнародному рівні;  

– формування міжкультурного мовного етикету. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен отримати  

знання:  

– критичне осмислення основних теорій, принципів, методів, понять у навчанні та  

професійній діяльності. 

уміння: 

– спеціалізовані  уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем 

у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже іс-

нуючих знань і професійної практики; 

–започаткування, планування, реалізація та коригування  послідовного  процесу  ґрунто-

вного  наукового  дослідження  з  дотриманням належної академічної доброчесності; 

–критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей. 

комунікація: 

- вільне  спілкування  з  питань,  що  стосуються  сфери  наукових  та  експертних знань, з 

колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством  в цілому; 

–використання  академічної  української  та  іноземної  мови  у професійній діяльності та 

дослідженнях. 

автономія та відповідальність:  

-демонстрація  значної  авторитетності,  інноваційність,  високий  ступінь самостійності,  

академічна  та  професійна  доброчесність,  послідовна  відданість розвитку нових ідей або 

процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; 

–здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:  

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

–здатність спілкуватися іноземною мовою; 

–здатність працювати в міжнародному контексті; 

–здатність представляти результати власної наукової і науково-технічної діяльності, у 

тому числі за допомогою наукових публікацій; 

–здатність  доносити  до  слухачів  сучасні  знання  та  наукові  результати власних  дос-

ліджень,  у  тому  числі  в  рамках  науково-педагогічної  діяльності  в галузі природничих 

наук. 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. Міжнародні вимоги до форм представлення результатів науково-

дослідної діяльності 

Тема 1.1. Предмет і завдання курсу. Міжнародні стандарти представлення результатів  

науково-дослідної діяльності.  Лк. 

Тема 1.2. Вступне тестування. 

Тема 1.3. Аналітичне читання наукових текстів англійською мовою. 

Тема 1.4. Методика реферування іншомовних наукових джерел. 
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Тема 1.5.  Лінгвістичні особливості реферування англомовного тексту. 

Тема 1.6.  Стратегії й тактики спілкування в академічному середовищі. Прийоми реалізації 

сугестивного впливу на співрозмовника. 

Тема 1.7.  Особливості представлення наукової інформації за міжнародними вимогами. 

Тема 1.8. Практикум зі створення й представлення презентацій за темою дисертаційного 

дослідження. 

Тема 1.9.  Міжнародні вимоги до основних жанрів наукового стилю. 

Тема 1.10. Лексико-граматичні та стилістичні засоби відтворення комунікативних намірів 

на письмі.  

Тема 1.11.  Практикум із написання розгорнутих анотацій і тез за темою дисертаційного 

дослідження.  

Тема 1.12. Композиційні та стильові особливості наукових статей для англомовних видань. 

Тема 1.13. Загальнонаукова й вузькоспеціальна термінологія. Лк. 

Тема 1.14.  Специфіка лексичного оформлення текстів наукового стилю англійською  

мовою. 

Тема 1.15.  Особливості використання пасивних конструкцій у науковому стилі. 

Тема 1.16.  Специфіка використання різних часових форм в англомовному науковому  

тексті. 

Тема 1.17.  Вставні й сполучні слова як засоби структурованого викладу інформації. 

Тема 1.18.  Оформлення огляду наукових праць із теми дослідження.  

Тема 1.19.  Особливості опису таблиць, діаграм і статистичних даних англійською мовою. 

Тема 1.20. Практикум із написання статей за темою дисертаційного дослідження  

англійською мовою. 

Тема 1.21. Типові помилки під час створення наукового тексту англійською мовою. 

Тема 1.22. Правила бібліографічного опису джерел за міжнародними стандартами. 

Тема 1.23. Міжнародні вимоги до оформлення посилань у науковій праці. 

Тема 1.24. Модульна контрольна робота № 1. 

МОДУЛЬ 2. Теорія і практика перекладу 

Тема 2.1.  Способи й особливості перекладу наукової інформації. Лк. 

Тема 2.2.  Загальнолексичні питання перекладу.  

Тема 2.3. Поняття лексичного варіанта в перекладі. Безеквівалентна лексика й псевдоекві-

валенти. 

Тема 2.4. Особливості перекладу лексем на позначення національних реалій. Слова-

інтернаціоналізми. 

Тема 2.5.  Міжмовна омонімія й паронімія. Конверсія.  

Тема 2.6.  Граматичні труднощі перекладу. 

Тема 2.7.  Інфінітивні звороти та герундіальні конструкції.   

Тема 2.8. Переклад ланцюжкових іменникових означень. Каузативні конструкції.  

Членування й об’єднання висловлювань під час перекладу. 

Тема 2.9.  Методика редагування перекладних наукових текстів. 

Тема 2.10.  Усний переклад наукової інформації іноземною мовою. 

Тема 2.11.  Практикум із перекладу наукових текстів за темами досліджень. 

Тема 2.12.  Модульна контрольна робота № 2. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Тема 1.1 6 2    4       
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Тема 1.2 4   2    2       

Тема 1.3 6  4   2       

Тема 1.4 6  4   2       

Тема 1.5 6  4   2       

Тема 1.6 6  4    2       

Тема 1.7 4  2    2       

Тема 1.8 4  2   2       

Тема 1.9 4  2   2       

Тема 1.10 4  2    2       

Тема 1.11 4  2   2       

Тема 1.12 4  2   ¤  2       

Тема 1.13 4  2   2       

Тема 1.14 4  2   2        

Тема 1.15 4  2   2       

Тема 1.16 4  2   2       

Тема 1.17 4  2   2       

Тема 1.18 4  2   2       

Тема 1.19 4  2   2       

Тема 1.20 4  2   2       
Тема 1.21 6  2   4       

Тема 1.22 6  2   4       

Тема 1.23 6  2   4       

Тема 1.24 2  2   -       

Разом за модулем 1 110  2 54   54       

Модуль 2 

Тема 2.1 6  2   4       

Тема 2.2 6  2   4       
Тема 2.3 8  4   4       
Тема 2.4 8  4   4       
Тема 2.5 6  2    4       
Тема 2.6 8  4   4       
Тема 2.7 6  2   4       
Тема 2.8 4  2    2       
Тема 2.9 6  4   2       
Тема 2.10 4  2   ¤  2       

Тема 2.11 6  4   2       

Тема 2.12 2  2   -       

Разом за модулем 2 70   34   36       

 

5. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом) 

 

 

6. Теми практичних занять (денна форма) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Вступне тестування 2 

2 Аналітичне читання наукових текстів англійською мовою. 4 

3 Методика реферування іншомовних наукових джерел. 4 

4 Лінгвістичні особливості реферування англомовного тексту. 4 
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5 Стратегії й тактики спілкування в академічному середовищі. 

Прийоми реалізації сугестивного впливу на співрозмовника. 

4 

6 Особливості представлення наукової інформації за міжнародними 

вимогами. 

2 

7 Практикум зі створення й представлення презентацій за темою ди-

сертаційного дослідження. 

2 

8 Міжнародні вимоги до основних жанрів наукового стилю. 2 

9 Лексико-граматичні та стилістичні засоби відтворення комунікати-

вних намірів на письмі.  

2 

10 Практикум із написання розгорнутих анотацій і тез за темою дисе-

ртаційного дослідження. 

2 

11 Композиційні та стильові особливості наукових статей для англо-

мовних  видань. 
2 

12 Специфіка лексичного оформлення текстів наукового стилю анг-

лійською мовою. 
2 

13 Загальнонаукова й вузькоспеціальна термінологія. 2 
14 Особливості використання пасивних конструкцій у науковому сти-

лі. 
2 

15 Специфіка використання різних часових форм в англомовному на-

уковому тексті. 
2 

16 Вставні й сполучні слова як засоби структурованого викладу інфо-

рмації. 
2 

17 Оформлення огляду наукових праць із теми дослідження. 2 
18 Особливості опису таблиць, діаграм і статистичних даних англій-

ською мовою. 
2 

19 Практикум із написання статей за темою дисертаційного дослі-

дження англійською мовою. 
2 

20 Типові помилки під час створення наукового тексту англійською 

мовою. 
2 

21 Правила бібліографічного опису джерел за міжнародними стандар-

тами. 
2 

22 Міжнародні вимоги до оформлення посилань у науковій праці. 2 
23 Модульна контрольна робота № 1. 2 
24 Способи й особливості перекладу наукової інформації. 2 
25 Загальнолексичні питання перекладу.  2 
26 Поняття лексичного варіанта в перекладі. Безеквівалентна лексика 

й псевдо еквіваленти. 

4 

27 Особливості перекладу лексем на позначення національних реалій. 

Слова-інтернаціоналізми. 

4 

28 Міжмовна омонімія й паронімія. Конверсія.  2 
29 Граматичні труднощі перекладу. 4 
30 Інфінітивні звороти та герундіальні конструкції.   2 
31 Переклад ланцюжкових іменникових означень. Каузативні кон-

струкції. Членування й об’єднання висловлювань під час перекла-

ду. 

2 

32 Методика редагування перекладних наукових текстів. 4 
33 Усний переклад наукової інформації іноземною мовою. 2 
34 Практикум із перекладу наукових текстів за темами досліджень. 4 
35 Модульна контрольна робота № 2. 2 
 Разом 88 
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7. Теми лабораторних занять (не передбачено навчальним планом) 

 

 

8. Самостійна робота (денна форма) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Предмет і завдання курсу. Міжнародні стандарти представлення 

результатів науково-дослідної діяльності. 

4 

2 Аналітичне читання наукових текстів англійською мовою. 2 

3 Методика реферування іншомовних наукових джерел. 2 

4 Лінгвістичні особливості реферування англомовного тексту. 2 
5 Стратегії й тактики спілкування в академічному середовищі. 

Прийоми реалізації сугестивного впливу на співрозмовника. 

 

2 

6 Особливості представлення наукової інформації за міжнародними 

вимогами. 

2 

7 Практикум зі створення й представлення презентацій за темою ди-

сертаційного дослідження. 

2 

8 Міжнародні вимоги до основних жанрів наукового стилю. 2 
9 Лексико-граматичні та стилістичні засоби відтворення комунікати-

вних намірів на письмі.  

2 

10 Практикум із написання розгорнутих анотацій і тез за темою дисе-

ртаційного дослідження. 

2 

11 Композиційні та стильові особливості наукових статей для англо-

мовних  видань. 
2 

12 Загальнонаукова й вузькоспеціальна термінологія. 2 
13 Специфіка лексичного оформлення текстів наукового стилю анг-

лійською мовою. 

2 

14 Особливості використання пасивних конструкцій у науковому сти-

лі. 
2 

15 Специфіка використання різних часових форм в англомовному  

науковому тексті. 
2 

16 Вставні й сполучні слова як засоби структурованого викладу інфо-

рмації. 
2 

17 Оформлення огляду наукових праць із теми дослідження. 2 
18 Особливості опису таблиць, діаграм і статистичних даних англій-

ською мовою. 
2 

19 Практикум із написання статей за темою дисертаційного дослі-

дження англійською мовою. 
2 

20 Типові помилки під час створення наукового тексту англійською 

мовою. 
2 

21 Правила бібліографічного опису джерел за міжнародними стандар-

тами. 
4 

22 Міжнародні вимоги до оформлення посилань у науковій праці. 4 

23 Практикум з оформлення посилань в англомовних статтях. 4 

24 Способи й особливості перекладу наукової інформації. - 

25 Загальнолексичні питання перекладу.. 4 
26 Поняття лексичного варіанта в перекладі. Безеквівалентна лексика 

й псевдоеквіваленти 

4 

27 Особливості перекладу лексем на позначення національних реалій. 

Слова-інтернаціоналізми. 

4 
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28 Міжмовна омонімія й паронімія. Конверсія.  4 
29 Граматичні труднощі перекладу. 4 

30 Інфінітивні звороти та герундіальні конструкції.   4 

31 Переклад ланцюжкових іменникових означень.  4 
32 Членування й об’єднання висловлювань під час перекладу. 2 

33 Каузативні конструкції.  2 

34 Методика редагування перекладних наукових текстів. 2 

35 Усний переклад наукової інформації іноземною мовою. 2 

 Разом   90 

 

9. Індивідуальні завдання (не передбачено навчальним планом) 
 

 

10. Методи навчання 
 

Вивчення дисципліни «Академічна іноземна мова» передбачає використання таких 

методів: практичний (виконання вправ, рольові ігри, круглі столи), наочний (демонстрація 

презентацій), словесний (лекція, бесіда, дискусія, диспут,  розповідь, роз’яснення), робота з 

книгою (реферування, цитування, виклад, конспектування), відеометод (перегляд навчаль-

них матеріалів, використання інтерактивної дошки). 

 

 

 

11. Методи контролю 

Для оцінювання знань здобувачів вищої освіти використовується поточний та підсум-

ковий контролі. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті мето-

дом опитування та письмового тестового контролю. У процесі вивчення дисципліни здобу-

вачі вищої освіти виконують дві модульні контрольні роботи.  

Підсумкові форми контролю – диференційовані заліки, екзамен. 
 

 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти: 
 

для диференційованого заліку  

 
Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т1.4 Т1.5 Т1.6 Т1.7 Т1.8 Т1.9 Т1.10 Т1.11 Т1.12 Т1.13 Т1.14 

1,5 2 2 2 2 1,5 1,5 2 2 2 2 2 1,5 2 
 

 

Продовження 
Т1.15 Т1.16 Т1.17 Т1.18 Т1.19 Т1.20 Т1.21 Т1.22 Т.1.23 Модульна 

контрольна 

робота 1 

Підсумковий конт-
роль 

(диф. залік) 

2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 28 30 

 

для екзамену 
Т2.1 Т2.2 Т2.3 Т2.4 Т2.5 Т2.6 Т2.7 Т.2 8 Т2.9 Т.2.1

0 

Т2.11 Модульна 

контрольна 

робота 2 

Підсумко-

вий конт-

роль 
(екзамен) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 30 

 

для курсового проекту (роботи) (не передбачено навчальним планом) 
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Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 

 

Оцінка за бальною шкалою елементів навчальної діяльності 

з дисципліни (денна форма) 

 

 

Модуль 1 

Елементи навчальної діяльності Усього за семестр балів 

Відвідування та робота на занятті  42 

Модульна контрольна робота / контрольна робота 28 

Усього – максимум за період  70 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-дослідна діяль-

ність здобувача вищої освіти 
- 

Складання диф. заліку (максимум)  30 

Накопичувальний підсумок  100 

 

Модуль 2 

Елементи навчальної діяльності Усього за семестр балів 

Відвідування та робота на занятті  45 

Модульна контрольна робота   25 

Усього – максимум за період  70 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-дослідна діяль-

ність здобувача вищої освіти 
- 

Складання  екзамену (максимум)  30 

Накопичувальний підсумок  100 

 

 

Шкали оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

за шкалою ВНЗ 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен, диф. залік залік 

90-100 

(та вище з урахуванням 

необов’язкових завдань) 

А відмінно   

зараховано 80-89 В 
добре  

65-79 С 

55-64 D 
задовільно  

50-54 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 

не зараховано 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням  

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

13.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю (модульний  

контроль, диференційований залік, екзамен) 

1. Міжнародні стандарти представлення результатів науково-дослідної діяльності. 
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2. Аналітичне читання наукових текстів англійською мовою. 

3. Методика реферування іншомовних наукових джерел. 

4. Лінгвістичні особливості реферування англомовного тексту. 

5. Основні типи комунікативних ситуацій у науковій сфері. 

6. Стратегії й тактики спілкування в академічному середовищі. 

7. Прийоми реалізації сугестивного впливу на співрозмовника. 

8. Основні різновиди презентацій. 

9. Міжнародні вимоги до основних жанрів наукового стилю. 

10. Лексико-граматичні та стилістичні засоби відтворення комунікативних намірів на пи-

сьмі.  

11. Композиційні та стильові особливості наукових статей для англомовних видань. 

12. Специфіка лексичного оформлення текстів наукового стилю англійською мовою. 

13. Загальнонаукова й вузькоспеціальна термінологія. 

14. Особливості використання пасивних конструкцій у науковому стилі. 

15. Специфіка використання різних часових форм в англомовному науковому тексті. 

16. Вставні й сполучні слова як засоби структурованого викладу інформації. 

17. Оформлення огляду наукових праць із теми дослідження. 

18. Особливості опису таблиць, діаграм і статистичних даних англійською мовою. 

19. Правила бібліографічного опису джерел за міжнародними стандартами. 

20. Міжнародні вимоги до оформлення посилань у науковій праці. 

21. Способи й особливості перекладу наукової інформації. 

22. Загальнолексичні питання перекладу. 

23. Поняття лексичного варіанта в перекладі. Безеквівалентна лексика й псевдоеквіваленти. 

24. Особливості перекладу лексем на позначення національних реалій. Слова-

інтернаціоналізми. 

25. Міжмовна омонімія й паронімія. Конверсія. 

26. Граматичні труднощі перекладу. 

27. Інфінітивні звороти та герундіальні конструкції.  

28. Переклад ланцюжкових іменникових означень. Каузативні конструкції. 

29. Узгодження часових форм у складнопідрядному реченні. 

30. Членування й об’єднання висловлювань під час перекладу. 

31. Особливості сприйняття в тексті й перекладу фразових і модальних дієслів. 

32. Методика редагування перекладних наукових текстів. 

 

13.2. Плани практичних занять (додаток № 1) 

 

13.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Перелік рекомендованих завдань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

1. Міжнародні стандарти представлення результатів науково-дослідної діяльності. 

2. Аналітичне читання наукових текстів англійською мовою. 

3. Методика реферування іншомовних наукових джерел. 

4. Лінгвістичні особливості реферування англомовного тексту. 

5. Особливості представлення наукової інформації за міжнародними вимогами. 

6. Основні різновиди презентацій. 

7. Практикум зі створення й представлення презентацій за темою дисертаційного дос-

лідження. 

8. Міжнародні вимоги до основних жанрів наукового стилю. 

9. Лексико-граматичні та стилістичні засоби відтворення комунікативних намірів на 

письмі.  

10. Практикум із написання розгорнутих анотацій і тез за темою дисертаційного дослі-

дження. 

11. Композиційні та стильові особливості наукових статей для англомовних  видань. 
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12. Специфіка лексичного оформлення текстів наукового стилю англійською мовою. 

13. Загальнонаукова й вузькоспеціальна термінологія. 

14. Особливості використання пасивних конструкцій у науковому стилі. 

15. Специфіка використання різних часових форм в англомовному науковому тексті. 

16. Вставні й сполучні слова як засоби структурованого викладу інформації. 

17. Оформлення огляду наукових праць із теми дослідження. 

18. Особливості опису таблиць, діаграм і статистичних даних англійською мовою. 

19. Практикум із написання статей за темою дисертаційного дослідження англійською 

мовою. 

20. Типові помилки під час створення наукового тексту англійською мовою. 

21. Правила бібліографічного опису джерел за міжнародними стандартами. 

22. Міжнародні вимоги до оформлення посилань у науковій праці. 

23. Практикум з оформлення посилань в англомовних статтях. 

24. Способи й особливості перекладу наукової інформації. 

25. Загальнолексичні питання перекладу.  

26. Поняття лексичного варіанта в перекладі.  

27.  Безеквівалентна лексика й псевдоеквіваленти. 

28. Особливості перекладу лексем на позначення національних реалій.  

29. Слова-інтернаціоналізми. 

30. Міжмовна омонімія й паронімія.  

31. Конверсія. Граматичні труднощі перекладу. 

32. Інфінітивні звороти та герундіальні конструкції.   

33. Переклад ланцюжкових іменникових означень.  

34. Каузативні конструкції. Членування й об’єднання висловлювань під час перекладу. 

35. Методика редагування перекладних наукових текстів. 

36. Усний переклад наукової інформації іноземною мовою. 

37. Практикум із перекладу наукових текстів за темами досліджень.  

 

13.4. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт (додаток № 2) 

 

13.5. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань (додаток № 3) 

 

14. Рекомендована література: 

Базова 

1. Освітньо-наукова програма «Екологічна безпека» галузь знань 10 «Природничінауки» спеціа-

льність 101«Екологія». (Розглянуто та затверджено вченою радою УКРНДІЕП протокол No3від 

07 липня 2020 р.) 

2.  Богданова  І.Є,  Промська  А.  С., Старова  О.  О.  Англіцизми  в  сучасній українській мові: 

перекласти(,) не можна(,) запозичити // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філол. –

2020. –Вип. 86. –С. 110-118. 

3.  Лисиченко  Л.А.,  Богданова  І.Є.,  Промська  А.С.  Екологія  мови –запорука сталого  розвитку  

українського  суспільства.  Науково-технічний  журнал Техногенно-екологічна безпека. Вип.8 

(2/20). Х. 2020. С. 55-59. 

4.Мельнікова Т.В. , Зелінська О.І., Лисицька О.П. ACADEMIC ENGLISH FOR PHD  

RESEARCHERS:  Навчально-методичний  посібник.  Харків:  Право,  2018. 224с. 

5.Louis   Rogers.   Delta   Academic   Objectives.   Writing   Skills   Coursebook.   Delta Publishing, 

2020. 120 p. 

6.Jenny   Dooley,   Virginia   Evans.   Grammarway   4.   Student's   Book.   UK:   Express Publishing, 

2018. 

7.Charl  Norloff,  Ruth  Moore.    University  Success  Writing  Advanced,  Student  Book with MyLab. 

Longman (Pearson Education), 2018. 416 p. 
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8.Michael  McCarthy,  Felicity  O’Dell.  Academic  Vocabulary  in  Use.  2nd  Edition. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2016. 174 p. 

9.Julie   Moore   Oxford   Academic Vocabulary   Practice   B2.   Oxford   Academic Vocabulary 

Practice. Oxford University Press, 2017. 144 p. 

10.Частник О. С. Англомовні елементи наукової праці: назва, анотація, резюме: A Practical Guide 

to Writing Research Paper Titles, Abstracts, Summaries : навчальний посібник / Харк. держ. 

акад.культури; розробники: О. С. Частник, С. В. Частник. Харків: ХДАК, 2016.78 с.  

 

Допоміжна 

1. Craig Thaine. Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. Intermediate. 

Course consultant Michael McCarthy. Cambridge University Press. 2012. 176. 

2. Нewings Martin. Cambridge Academic English.  An integrated skills course for EAP. Upper 

Intermediate. Course consultant Michael McCarthy. Cambridge University Press. 2012. 176.  

3. Porter David. Academic English. Check your vocabulary for. Vocabulary workbook. Third edition. 

2007. 78.  

4. Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на ук-

раїнську мову. –Флоренція, Страсбург, Гранада, Київ: Tempus, 1997. 317 с. 

 

 

 

Розробник:           Альона ПРОМСЬКА 


