
 

 

 
Силабус 

навчальної дисципліни 
«Академічне письмо англійською мовою» 

Освітньо-наукова програма «Музичне мистецтво» 
Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 
відповідно до 
навчального плану 

Обов’язкова навчальна дисципліна 

Курс 
Семестр 

І, ІІ курс 
ІІ, ІІІ, ІV семестр 

Семестровий контроль Диференційований залік – ІІ, ІІІ семестр 
Екзамен – ІV семестр 

Обсяг дисципліни: 
кредити ЄКТС/ кількість 
годин 

9 кредитів ЄКТС/270 годин (96 практ., 174 самост. роб.) 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Професійне володіння здобувачами освіти іноземною мовою у всіх 
аспектах (письмо, говоріння, читання, аудіювання). 

Чому це цікаво /  
потрібно       вивчати  
(мета, завдання) 

Мета курсу – досягти необхідного рівня володіння англійською мовою, 
знання фахової термінології, граматики, стилістики наукового письма, 
основ теорії перекладу, володіння навичками письмового та усного 
перекладу, уміння спілкуватися на професійну та наукову тематику з 
обраного фаху. 
Завдання курсу полягає у підготовці аспірантів і здобувачів для самостійної 
науково-дослідницької діяльності, уміння користуватися оригінальною 
англомовною науковою літературою та періодикою з фаху, укладати тези, 
анотації, резюме, реферати, наукові статті, огляди літератури, 
конференційні матеріали, робити реферування, доповіді й повідомлення 
на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії 
англійською мовою, знати й дотримуватись академічної доброчесності, 

Пререквізити (попередні 
компетентності, 
необхідні для вивчення 
дисципліни) 

Рівень володіння іноземною (англійською) мовою аспірантів і здобувачів 
має бути не нижчим рівня В2 – С1 відповідно до Загальноєвропейських 
рекомендацій Ради Європи з питань освіти. 
Аспіранти та здобувачі повинні знати фонетику, лексику, словотвір, 
граматику іноземної мови в необхідних обсягах, правила 
міжособистісної та міжкультурної професійної комунікації. 

Пореквізити 
(компетентності, 
отримані після вивчення 
дисципліни) 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері музичного
мистецтва, що передбачає переосмислення наявних і створення нових 
знань та професійної практики згідно до компетентностей освітньої 
програми «Музичне мистецтво» третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

ПРН 6. Формувати методику проведення наукового дослідження для 
отримання достовірного результату, компетентно вирішувати 
професійні питання усіх етапів і складових процесу наукового 
дослідження. 
ПРН 7. Планувати і виконувати музикологічні дослідження з 
використанням сучасного науково-методологічного інструментарію, 
формулювати і перевіряти гіпотези, критично аналізувати результати 
власних досліджень, використовувати для обґрунтування висновків 



належні докази відповідно до сучасних знань щодо досліджуваної 
проблеми. 
ПРН 8. Презентувати та обговорювати результати власних наукових 
досліджень у сфері музичного мистецтва державною та іноземними 
мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових 
публікаціях, ефективно взаємодіяти з науковою спільнотою, в тому 
числі міжнародною, для розв’язання різноманітних фахових завдань у 
галузі музичного мистецтва та досліджень міждисциплінарного 
характеру. 
ПРН 9. Дотримуватися норм академічної доброчесності у процесі 
здійснення наукової діяльності та проведення власного дослідження, 
застосовувати норми регулювання правовідносин у сфері 
інтелектуальної власності. 
ПРН 10. Глибоко розуміти загальні принципи й методи гуманітарних 
та мистецтвознавчих наук, а також методологію наукових досліджень, 
застосувати їх у власних наукових роботах, у викладацькій практиці та 
реалізації наукових та/або інноваційних проєктів. 
ПРН 11. Викладати музичні дисципліни відповідно до завдань та 
принципів сучасної вищої школи, зокрема вимог до її наукового, 
навчально-методичного та нормативного забезпечення. 

Критерії оцінювання 
(екзаменаційна 
політика) 

Форми контролю: 
ІІ, ІІІ семестр 
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 40 балів / 24 

бали. 
2. Самостійна робота – 40 балів / 24 бали. 
3. Диференційований залік – 20 балів / 12 балів. 

ІV семестр 
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 30 балів / 18 

балів. 
2. Самостійна робота – 30 балів / 18 балів. 
3. Екзамен – 40 балів / 24 балів. 

Шкала оцінювання: 
За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно». 
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34. 

Як можна 
користуватися набутими                                    
знаннями  
і вміннями 
(компетентності) 

Демонструвати загальні компетентності:  
ЗK 2. Здатність здійснювати комплексні дослідження на основі 
системного наукового світогляду із застосуванням сучасних 
інформаційних та комунікаційних технологій. 
ЗK 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
наукових джерел. 
ЗK 5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗK 7. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 
академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-
педагогічній діяльності. 
ЗK 8. Здатність розробляти наукові проєкти та керувати ними. 
Демонструвати фахові компетентності:  
ФK 3. Здатність проведення критичного аналізу різних 
інформаційних джерел, авторських методик, конкретних освітніх, 
наукових та професійних текстів у галузі музичного мистецтва. 
ФK 7. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати 
результати наукових досліджень українською та іноземною мовами. 
ФK 8. Здатність до практичного впровадження результатів 
власних досліджень у царинах, дотичних до музичної діяльності 
та суміжних сфер. 



Навчальна логістика 

Структура навчального курсу складається з трьох розділів. Кожен 
змістовий розділ включає в себе практичні заняття, самостійну 
роботу, що завершується контролем рівня засвоєння якості 
програмного матеріалу відповідної частини курсу. 
Змістовий розділ 1. 
1. Англійська мова як засіб наукового спілкування. Особливості 
наукового стилю англійської мови. 
2. Професійна кар’єра. Тези (conference abstract). Огляд літератури 
(review). Анотація (abstract). 
3. Вища освіта в Україні, Великій Британії та США. Різновиди та 
способи перекладу. Етапи створення та редагування тексту-
перекладу. Переклад англомовної наукової статті. 
4. Наукова стаття (research paper). Опис числових даних, поданих 
у схемах, графіках, таблицях. Навчання в аспірантурі. Написання 
есе (essay). 
5. Наукове дослідження дисертанта. Реферат як самостійне 
наукове дослідження. Стан вивчення проблеми й наукові джерела.  
6. Укладання конференційних матеріалів: заявки, авторської 
довідки, супровідного листа.  
7. Загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. 
8. Лексико-стилістичні та структурно-змістові особливості 
наукового тексту.   
9. Основні жанри наукового письма: резюме (summary). 
Змістовий розділ 2. 
1. Англійські наукові ступені та вчені звання, офіційні форми 
звертання. Основні способи термінотворення. Діалог: 
«Знайомство на конференції». 
2. Професійна кар’єра. Назви професій та посад в науковій сфері. 
Написання твору на тему: «Моя професійна кар’єра». Написання 
Essay. 
3. Вища освіта в Україні, Британії та США. Форми множини 
іменників латинського та грецького походження. Міжгалузеві 
терміни. Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні, 
Британії та США.  
4. Навчання в аспірантурі. Спеціальні терміни. Латинські 
абревіатури та скорочення. Розповідь про навчання в аспірантурі. 
Написання Essay. 
5. Наукове дослідження дисертанта. Джерела та матеріал 
дослідження. Опис джерел та матеріалу дослідження. Оригінальна 
англомовна література на професійну та наукову тематику з фаху. 
6. Опис методів дослідження. Обговорення або дискусія з наукової 
проблематики. Вибіркове читання та переклад оригінальної 
англомовної літератури з фаху. Лексико-стилістичні та 
структурно-змістові особливості наукового тексту. Переклад 
англомовної статті з фаху. 
7. Основні жанри наукового письма: резюме (abstract). Написання 
резюме до наукової статті англійською мовою. 
Змістовий розділ 3. 
1. Особливості наукового стилю англійської мови. Обґрунтування 
теми наукового дослідження.  
2. Тези (conference abstract). Написання тез до наукового тексту 
англійською мовою. Анотація (annotation). Написання анотації до 
реферату англійською мовою.  
3. Огляд літератури (review). Написання огляду літератури 
англійською мовою. Різновиди та способи перекладу. Етапи 
створення та редагування тексту перекладу. Переклад 



англомовного тексту з фаху. 
4. Наукова стаття (research paper). Переклад складних термінів. 
Усний переклад наукової статті з англійської на українську мову. 
5. Реферат як самостійне наукове дослідження. Оформлення 
реферату. Написання вступу до реферату. 
6. Підготовка доповіді на наукову конференцію. Конференційні 
матеріали: заявка, авторська довідка, супровідний лист. Лексико-
граматичні особливості лексикографічної статті в одномовних 
тлумачних словниках. Укладання словника-мінімуму з фаху (50 
лексичних одиниць). Написання тез доповіді на наукову 
конференцію англійською мовою.  
7. Основні частини монографії. Опис методів та методик 
дослідження в монографії. Посилання та цитування в тексті 
монографії. Переклад міжмовних омонімів (слів-
інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів). Письмовий 
переклад передмови до монографії з української на англійську 
мову. 
Форма контролю: диференційований залік, екзамен. 
Види занять: практичні, самостійна робота. 
Методи навчання: 

- вербальний метод (дискусія, діалог); 
- практичний метод (практичні заняття); 
- інформаційний метод (дистанційні, мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані технології з використанням комп’ютера та 
мережі Інтернет); 
- самостійна робота з англомовною фаховою літературою; 
- проблемно-проєктний метод (індивідуальна науково-дослідна 
робота). 
Форми навчання: денна (очна). 

Інформаційне 
забезпечення 
з фонду та репозитарію                         
НАКККіМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси: 
Література: 
1. Зарицький М. С. Переклад: створення та редагування. Київ: 
Парламентське вид-во, 2017. 120 с. 
2. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний 
переклад). Вінниця: Нова книга, 2016. 448 с. 
3. Кузьміна К. А. Усний та письмовий переклад англомовних та 
україномовних суспільно-політичних текстів: навч. посіб. Київ: 
Освіта України, 2015. 229 с. 
4. Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма: навч. 
посіб. для студентів, аспірантів і науковців. Львів: ПАІС, 2013. 
220 с. 
5. Anderson L., Kiloshenko O. Ethnic identity and cross-cultural 
awareness in teaching English for arts students. // Культурні та 
мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: 
матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня 2019 р. Київ: 
НАКККіМ, 2019. С. 19–21. 
6. Gannichenko T., Koshechkina K. Forming foreign communicative 
competence by means of the didactic business game // Science and 
Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2019. VII 
(79), Issue 197. P. 24–28.  
Інформаційні ресурси: 
1. Artlex Art Dictionary. URL: http://www.artlex.com/ 
2. BBC Learning English. URL: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
3. Learn English Network. URL: http://www.learnenglish.de/  
4. Longman Dictionaries Online. URL: http://global.longmandictionaries.com/ 
5. TedTalks. Ideas worth spreading. URL: https://www.ted.com/  



6. The Scientist. URL: https://www.the-scientist.com/ 

Локація та матеріально- 
технічне забезпечення 

Проведення практичних занять з дисципліни «Академічне письмо 
англійською мовою» забезпечується матеріально-технічною 
базою та навчально-методичною документацією та матеріалами. 

Кафедра Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури. 

Інститут Інститут сучасного мистецтва. 

Інформація про 
науково-педагогічних 
працівників 

 
 

Зосім Ольга Леонідівна – доктор мистецтвознавства (2018), 
професор (2020). Освіта: Київська державна консерваторія ім. П. І. 
Чайковського, спеціальність «Музикознавство» (1994), Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 
«Мова та література (давньогрецька, латинська, українська)» (2005). 
Має сертифікат В2 з англійської мови. Автор 140 наукових 
публікацій (монографії, наукові статті, матеріали конференцій, статті 
в енциклопедичних виданнях). Науковий керівник 8 кандидатських і 
науковий консультант 1 докторської дисертації, затверджених МОН 
України (2013–2021). Керівник ансамблю григоріанського співу 
«Dominica». 

Інша інформація на сайті кафедри:  

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-
estradnogo-vikonavstva/zosim-olha-leonidivna 

Оригінальність 
навчальної дисципліни 
(за наявності). Політика 
академічної 
доброчесності 

Навчальна дисципліна «Академічне письмо англійською мовою» 
розроблена на основі наукового і практичного досвіду провідних 
вітчизняних та зарубіжних науковців, на основі аналізу самостійної 
науково-дослідної діяльності аспірантів НАКККіМ. 
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 
академічної доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату. 

Лінк на дисципліну 
Посилання в Google classroom: 
https://classroom.google.com/c/Mzk5MTgzMzI3OTY3 

 

Розробник: Зосім О.Л., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 
академічного і естрадного вокалу та звукорежисури 
                                                                                                    ___________________ 
               (підпис) 
 
Обговорено на засіданні групи забезпечення освітньої програми «Музичне мистецтво». 
Гарант освітньої програми: Зосім О.Л., доктор мистецтвознавства, професор, професор 
кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури  
                                                                                                       ___________________ 
                (підпис) 
 
Затверджено:  
Завідувач кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Бобул І.В.  
                                                      
                                                                                                             ____________________ 
                     (підпис) 
Директор Інституту сучасного мистецтва Кулиняк М.А. 
                                                                                                               ____________________ 
                     (підпис) 
 


