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Анотація навчальної дисципліни 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» розроблена для здобувачів 

ступеня філософії третього освітньо-наукового рівня. 

Метою викладання навчальної дисципліни є удосконалення іншомовної 

комунікативної компетентності в академічній, науковій і професійній сферах в усній та 

письмовій формах на рівні володіння іноземною мовою С2, який є стандартом для ступеня 

доктора філософії.  

Завдання: 

вдосконалення системи знань про науковий стиль англійської мови, композиційно-

логічну побудову англомовного наукового тексту; 

набуття умінь роботи з англомовним науковим текстом згідно з вимогами до авторів 

публікацій у наукових міжнародних журналах, зокрема й із використанням інформаційних 

технологій; 

спонукання до дотримання засад академічної доброчесності, зокрема запобігання 

плагіату; 

вдосконалення вмінь усного виступу з наданням презентації щодо отриманих 

науково-прикладних результатів дослідження; 

мотивування до дотримання засад конструктивного діалогу (диспуту, дискусії) з 

урахуванням відмінностей у науковому спілкуванні, що зумовлені соціально-етнічним 

підґрунтям національної ментальності; 

удосконалення умінь з надання об’єктивної оцінки власному науковому твору та/або 

науковій творчості інших вчених. 

Контент навчальної дисципліни «Іноземна мова» для здобувачів ступеня філософії 

визначається понятійним міжпредметним зв’язком між курсом іноземної мови та 

загальноосвітніми дисциплінами підготовки докторів філософії («Методологія і організація 

наукових досліджень», «Філософія науки», «Українська мова як іноземна»). 

Об’єктом дисципліни є розвиток у здобувачів ступеня філософії іншомовної 

комунікативної компетентності в усній та письмовій формах для забезпечення ефективного 

спілкування іноземною мовою в академічному, науковому і професійному середовищі. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні і практичні аспекти 

наукової й професійної комунікації засобами іноземної мови. 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Курс 1 А 

Семестр 2 

Кількість кредитів ЕСТS 6 

Форма підсумкового контролю залік  

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

 

Пререквізити Постреквізити 

Комунікація в професійній діяльності Академічна англійська для науковців 
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Компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

 

Компетентності Результати навчання 

ЗК06. Мовні компетентності, достатні для 

представлення та обговорення результатів своєї 

наукової роботи іноземною мовою (англійською 

або іншою відповідно до специфіки 

спеціальності) в усній та письмовій формі, а 

також для повного розуміння іншомовних 

наукових текстів зі сфери обліку, аналізу, аудиту 

та оподаткування. 

РН03. Вільно презентувати та 

обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та 

прикладні проблеми обліку і 

оподаткування державною та іноземною 

мовами, кваліфіковано відображати 

результати досліджень у наукових 

публікаціях у провідних міжнародних 

наукових виданнях. ЗК05. Здатність працювати в міжнародному 

контексті, розширювати загальний культурний 

кругозір, розуміти відмінності у науковому 

спілкуванні, зумовлені соціально-етнічним 

підґрунтям національних ментальностей, 

проявляти толерантність та повагу до культурної 

різноманітності. 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Оприлюднення та презентація результатів науково-дослідницької праці. 

 

Тема 1. Публікації в англомовних міжнародних академічних журналах. 

 1.1. Типи та загальна характеристика англомовних наукових журналів: мета, 

структура, зміст, вимоги до публікацій. 

1.2. Вимоги зарубіжних журналів, що індексуються в міжнародних базах даних.  

1.3. Академічні контакти: підготовка до співбесіди щодо тематики наукового 

дослідження з науковим керівником.  

1.4. Написання академічного резюме (Academic CV).  

 

Тема 2. Текст за спеціальністю як об'єкт наукового пізнання. 

2.1. Загальна характеристика наукового стилю англійської мови. 

2.2. Загальна характеристика жанрів англомовного академічного письма: монографія, 

дисертація, реферат, наукова стаття, анотація, тези, рецензія. 

2.3. Основні відмінності англомовних наукових текстів від україномовних.  

2.4. Академічні контакти: самопрезентація та представлення теми та концепції 

наукового дослідження.  

2.5. Електронне листування з редакторами, видавниками: інформаційний лист. 

 

Тема 3. Види наукового тексту. 

3.1. Оглядовий текст. Методологічний текст. Емпірико-фактологічний текст.  

Теоретичний текст. Пояснювальний текст. 

3.2. Додатковий текст: схеми, графіки, статистичний матеріал тощо. 

3.3. Вторинний текст: анотації, реферати, конспекти, огляди, рецензії.  

3.4. Академічні контакти: обговорення вимог до публікації за тематикою дослідження з 

науковим керівником.  

3.5. Електронне листування з рецензентами, редакторами, видавниками: лист-запит. 
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Тема 4. Абзац як архітектонічна одиниця наукового тексту. 

4.1. Класична форма абзацу: формулювання теми, її розробка, висновки. Зв’язок речень в 

абзаці. Роль першого речення в абзаці. Інформативний центр речення. Розташування нової 

інформації.  

4.2. Структура та типи абзаців в академічному письмі: класифікація, визначення, 

порівняння, опис, пояснення, ілюстрація, аргумент, перерахування (перелік).  

4.3. Академічні контакти: специфіка участі в науковій дискусії (обговорення «за» та 

«проти» основної концепції дослідження).  

4.4. Електронне листування з організаторами академічних заходів: подання аплікаційної 

форми на участь у міжнародних конференціях.  

 

Тема 5. Способи компресії змісту наукових текстів. Вторинні наукові тексти. 
5.1. Способи компресії змісту наукових текстів: перефразування (скорочення, 

об’єднання, заміну, згрупування та інше); заміщення; опущення; суміщення. 

5.2. Вторинні наукові тексти: конспект, реферат. Конспектування: опис, оповідь, 

міркування. Реферування (реферат-конспект, реферат-резюме, оглядовий реферат).  

5.3. Написання реферату до наукової статті (2000 друк. знаків). 

5.4. Академічні контакти: специфіка участі в науковій дискусії (наведення доказової база 

дослідження).  

 

Тема 6. Класифікація, зміст, структура та оформлення статей в наукових журналах. 

6.1 Класифікація статей в англомовних наукових журналах: емпірична стаття 

(тематичне дослідження), теоретична стаття, методологічна стаття, огляд літератури. 

6.2. Вимоги до змісту та структури наукової статті: модель структури IMRAD. 

Складання розширеного плану до наукової статті відповідно до структури IMRAD. 

6.3. Правила цитування та посилання на використані джерела, стилі оформлення 

цитат, посилань в тексті статті і списку використаних джерел. Види плагіату у наукових 

публікаціях: методи виявлення.  

6.4. Академічні контакти: специфіка участі в науковій дискусії (як вічливо перебити 

співрозмовника).  

 

Тема 7. Вторинні наукові тексти: анотація до наукової статті, тези. 

7.1. Зміст та структура анотації до наукової статті в англомовних наукових 

журналах. Модель написання анотації до наукової статті. Написання анотації до наукової 

статті. 

7.2. Підготовка і написання тез. Зміст та структура тез.  

7.3. Академічні контакти: обговорення експериментальної бази дослідження з науковим 

керівником та колегами.  

 

Тема 8. Презентація наукових досліджень.  

8.1. Організація слайд-шоу. Структура, зміст, дизайн слайдів. 

8.2. Засоби  візуалізації наукових досліджень: таблиці і графіки. 

8.3. Презентація доповіді. Мовленнєві кліше презентації: привітання, представлення 

змісту основних частин, відповіді на питання, реагування на складні й незручні питання тощо). 

8.4. Стендова (постерна) доповідь: вимоги, структура.  

8.5. Використання соціальних мереж для встановлення академічних контактів і обміну 

науковою інформацією: створення авторського профілю науковця в соціальній мережі або в 

наукових інформаційних мережах (типу ResearchGate).  

8.6. Встановлення академічних контактів на міжнародній конференції та основні 

«формули» спілкування в ситуаціях, пов'язаних з участю в міжнародних наукових конференціях.  
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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 за комунікативними методами 

викладання англійської мови для активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів 

ступеня доктора філософії передбачене застосування технології змішаного навчання (blended 

learning), а саме таких методів та форм навчання та викладання: індивідуальна або парна 

робота (за кожною темою), робота в тріадах або малих групах (за кожною темою), мовні 

рольові ігри (за підтемою «Академічні контакти» кожної теми), презентації (за темою 

«Презентація наукових досліджень»), диспут (за темою «Презентація наукових досліджень»), 

виконання індивідуального науково-дослідницького проєкту за тематикою власного 

дослідження (за темою «Презентація наукових досліджень»). 

 

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». 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 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 

Max 

бал 

1 2 3 4  

Змістовий модуль 1. Оприлюднення та презентація 

результатів науково-дослідницької праці 
 

Т
ем

а
 1

. 

Аудиторна робота 

Практичне 

заняття 

Публікації в англомовних 

міжнародних академічних 

журналах. 

Усна/письмова. 

Виконання 

завдань 

5 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до сам. 

опрацювання  

Опрацювання навчального 

матеріалу. 

Взаємооцінюван

ня, 

самооцінювання 

 

 

Аудиторна робота 

Т
ем

а
 2

. 

Практичне 

заняття 

Текст за спеціальністю як об'єкт 

наукового пізнання. 

Усна/письмова. 

Виконання 

завдань 

1 

5 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до сам. 

опрацювання 

Опрацювання навчального 

матеріалу. 

Письмова,  

Виконання 

завдань 

5 

Т
ем

а
 3

. 

Аудиторна робота 

Практичне 

заняття 

Види наукового тексту Усна/письмова. 

Виконання 

завдань 

5 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до сам. 

опрацювання 

Опрацювання навчального 

матеріалу. 

Взаємооцінюван

ня, 

самооцінювання 

3 
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Продовження таблиці «Pейтинг-план навчальної дисципліни» 

1 2 3 4 

Т
ем

а
 4

. 

Аудиторна робота 

Практичне 

заняття 

Абзац як архітектонічна одиниця 

наукового тексту. 

Усна/письмова. 

Виконання 

завдань 

10 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

сам.опрацювання 

Опрацювання навчального 

матеріалу. 

Письмова. 

Виконання 

завдань 

5 

Т
ем

а
 5

. 

Аудиторна робота 

Практичне 

заняття 

Способи компресії змісту 

наукових текстів. Вторинні 

наукові тексти. 

Усна/письмова. 

Виконання 

завдань 

5 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

сам.опрацювання  

Опрацювання навчального 

матеріалу. 

Письмова.  

Виконання 

завдань 

 

5 

Т
ем

а
 6

. 

Аудиторна робота 

Практичне 

заняття 

Класифікація, зміст, структура та 

оформлення статей в англомовних 

наукових журналах. 

Усна/письмова. 

Виконання 

завдань 

1 

10 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

сам.опрацювання 

Опрацювання навчального 

матеріалу. 

Письмова,  

Виконання 

завдань 

5 

Т
ем

а
 7

. 

Аудиторна робота 

Практичне 

заняття 

Вторинні наукові тексти: анотація 

до наукової статті, тези 

Усна/письмова. 

Виконання 

завдань 

1

10 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до сам. 

опрацювання 

Опрацювання навчального 

матеріалу. 

Письмова. 

Виконання 

завдань 
5 

Т
ем

а
 8

. 

Аудиторна робота 

Практичне 

заняття 

Презентація наукових досліджень  Взаємооцінюван

ня, 

самооцінювання 

 

Виконання індивідуального 

науково-дослідницького проєкту 

за тематикою власного 

дослідження 

Активна 

участь, диспут 1

12 

Презентація індивідуального 

науково–дослідницького проєкту 

Презентація 8

8 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до сам. 

опрацювання 

Опрацювання навчального 

матеріалу. 

Письмова. 

Виконання 

завдань 

5 

Разом 100 
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