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Анотація навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Академічна англійська для науковців» 
розроблена для здобувачів ступеня доктора філософії третього освітнього рівня.

Метою викладання навчальної дисципліни є удосконалення іншомовної 
комунікативної компетентності, що дозволить молодим науковцям вільно комунікувати з 
міжнародною академічною спільнотою для успішної презентації результатів наукової 
діяльності в письмовому та усному вигляді.

Об’єктом вивчення дисципліни є удосконалення іншомовної комунікативної 
компетентності у контексті академічного спілкування.

Предметом дисципліни є міжкультурна комунікація на академічному рівні як 
взаємодія з представниками інших культур з урахуванням основних зовнішніх 
соціокультурних і внутрішніх ситуативних факторів, що здійснюється для формування 
глобальної (концептуальної) картини світу мовної особистості.

Завдання дисципліни:
• поглибити знання про науковий стиль англійської мови;
• удосконалити технології роботи з англомовним науковим текстом;
• формування навичок критичного мислення;
• удосконалити поведінкові стратегії під час участі в наукових конференціях, 

дискусіях, диспутах;
• формувати здатність до аргументованої оцінки презентації наукової творчості 

загалом та презентації власних наукових здобутків зокрема.
Контент навчальної дисципліни «Академічна англійська для науковців» для 

здобувачів третього освітньо-наукового рівня визначається понятійним міжпредметним 
зв’язком між курсами «Філософія науки», «Методологія та організація наукових 
досліджень», «Українська мова як іноземна».

Характеристика навчальної дисципліни

Курс 2 А
Семестр 3-й
Кількість кредитів ЕСТБ 5
Форма підсумкового контролю залік

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

Пререквізити Постреквізити
«Філософія науки», «Методологія та 
організація наукових досліджень», 
«Українська мова як іноземна

З



Компетентності Результати навчання

Здатність здійснювати усну і письмову 
комунікацію професійного спрямування 
державною (українською) та іноземною 
(ними) мовами як усно, так і письмово, 
достатню для оприлюднення і обговорення 
результатів своєї наукової роботи та для 
повного розуміння іншомовних наукових 
текстів за тематикою власного дослідження й 
суміжних досліджень.

Здатність до використання мовних засобів 
організації наукової інформації в науковому 
тексті, знання граматичних та лексичних 
особливостей наукового тексту.

Набуття вмінь з трансформації 
письмового наукового тексту в усно- 
інформативний різновид відповідно до вимог 
композиційно-логічної побудови усної наукової 
доповіді, повідомлення, виступу з урахуванням 
цільової аудиторії слухачів.

Здатність застосовувати сучасні 
інформаційні й комунікаційні технології у 
науковій та освітній (педагогічній) діяльності 
з метою пошуку, оброблення, аналізу та 
представлення інформації з різних джерел.

Формування умінь наукового 
редагування, саморедагування, зокрема й із 
використанням інформаційних технологій.

Здатність працювати в міжкультурному 
контексті, до співробітництва, до побудови 
міжкультурної взаємодії на академічному та 
професійному рівні, до запобігання 
конфліктів.

Здатність до конструктивного діалогу у 
науковій дискусії, диспуту, полеміки.

Здатність діяти на основі етичних 
міркувань та академічної доброчесності.

Знати та дотримуватися основних засад 
академічної доброчесності у науковій діяльності, 
в процесі проведення наукових досліджень, при 
оприлюднені результатів науково-дослідної 
праці та їх впровадження для забезпечення 
якості наукових продуктів, послуг чи процесів.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
Особливості академічної англійської мови для науковців.

Тема 1. Мовні засоби академічної англійської мови.
1.1. Лексичні особливості академічної англійської мови.
1.2. Наукова термінологія.
1.3. Типові лексичні помилки.
1.4. Фразеологізована термінологія та клішею
Тема 2. Граматичні особливості академічної англійської мови.
2. 1. Морфологічні особливості академічної англійської мови».
2. 2. Синтаксис наукового тексту.
2. 3. Активні та пасивні конструкції на означення результативності.
2. 4. Форми передачі чужої мови в англомовному науковому тексті.
2. 5. Типові граматичні помилки.
Тема 3. Редагування наукових текстів.



3. 1. Операційна обробка англомовного наукового тексту.
3. 2. Рубрикація, скорочення, абревіатури в англомовному науковому тексті.
3. 3. Редагування англомовних наукових текстів.
Тема 4. Підготовка усного наукового повідомлення.
4. 1. Структура усної наукової доповіді, повідомлення, виступу.
4. 2. Етапи підготовки усної наукової доповіді.
4. 3. Урахування специфіки цільової аудиторії слухачів, Поведінкові стратегії підчас 

участі в міжнародних наукових конференціях, дискусіях, диспутах.
Перелік практичних занять, а також питань та завдань до самостійної роботи наведено у 

таблиці «Рейтинг-план навчальної дисципліни».

Методи навчання та викладання

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної 
діяльності аспірантів передбачене застосування як активних, так і інтерактивних освітніх 
технологій, серед яких: індивідуальне і групове виконання вправ, комунікативних та онлайн- 
завдань. (Тема 1, Тема 2), індивідуальне письмове завдання у відповідності до вимог обробки 
англомовного наукового тексту (Тема 3), презентація теми дослідження, диспут (Тема 4).

Порядок оцінювання результатів навчання

Система оцінювання сформованих компетентностей здобувачів ступеня доктора 
філософії враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають 
практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих 
компетентностей здобувачів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою.

Оцінювання здійснюється за такими видами контролю:
Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних 

занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума -  100 балів, мінімальна сума, 
що дозволяє здобувачеві отримати залік -  60 балів).

Порядок проведення поточного оцінювання знань здобувачів ступеня доктора 
філософії включає оцінювання знань та вмінь здобувача ступеня доктора філософії під час 
практичних занять і виконання самостійних завдань та проводиться за такими критеріями: 
активна робота здобувача ступеня доктора філософії на практичному занятті оцінюється у 50 
балів за семестр, самостійна робота -  30 балів за семестр, індивідуальне-дослідницьке 
завдання за тематикою власного дослідження -  12 балів, презентація індивідуально- 
дослідницького завдання оцінюється у 8 балів.

Підсумковий контроль знань та компетентностей здобувачів з навчальної дисципліни 
визначається як сума балів за результатами успішності здобувача при поточному контролі. 
Здобувача слід вважати атестованим, коли сума балів, одержаних за результатами 
підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Максимально 
можлива кількість балів -  100. Сумарний результат у балах за семестр складає: «60 і більше 
балів -  зараховано», «59 і менше балів -  не зараховано» та заноситься у залікову «Відомість 
обліку успішності» навчальної дисципліни.

Виставлення підсумкової оцінки здійснюється за шкалою, що наведена в таблиці 
«Шкала оцінювання: національна та ЄКТС».



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності

Оцінка Оцінка за національною шкалою

ЄКТС для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики для заліку

9 0 -1 0 0 А відмінно
8 2 -8 9 В

добре7 4 -8 1 С зараховано
6 4 -7 3 D

задовільно6 0 -6 3 Е
3 5 -5 9 FX незадовільно не зараховано

Форма оцінювання та розподіл балів наведено в таблиці «Рейтинг-план навчальної 
дисципліни».
___________________________Рейтинг-план навчальної дисципліни

Т
ем

а

Форми та види навчання Форми
оцінювання

Мах
бал

1 2 3 4
Змістовий модуль 1. Особливості академічної англійської мови для науковців.

Аудиторна робота

«
Практичне заняття Мовні засоби академічної 

англійської мови.
Активна участь 
на занятті 15

S«і Самостійна робота
н Питання та завдання до Опрацювання навчального Перевірка

самосг. опрацювання матеріалу виконання завдань
Аудиторна робота

СІ
я
£
V

Практичне заняття Граматичні особливості Активна участь 15академічної англійської мови. на занятті
Самостійна робота

Н Питання та завдання до Опрацювання навчального Перевірка
самосг. опрацювання матеріалу виконання завдань

Аудиторна робота
Практичне заняття Редагування наукових текстів Активна участь 10

я
І

на занятті
ШДЗ за тематикою власного 
дослідження ІНДЗ 12

Н Самостійна робота
Питання та завдання до Опрацювання навчального Перевірка

10самосг. опрацювання матеріалу виконання завдань

Аудиторна робота
Практичне заняття Підготовка усного наукового Активна участь 10

Tt повідомлення на занятті,
Я диспут
Ss
V

н
презентація 8

Самостійна робота
Питання та завдання до Опрацювання навчального Перевірка 10

б



самост. опрацювання матеріалу виконання завдань
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