СИЛАБУС
для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії
Назва навчальної дисципліни українською
англійською, кількість кредитів
Нормативна варіативна
Спеціальність
Ступінь вищої освіти
Мова викладання
Прізвище викладача, посада
Профайл викладача, електронна пошта
(телефон за бажанням)
Рік навчання, семестр
Види занять і години (лекції, практ.заняття,
семінари, інше)
Формат консультація (аудиторні, онлайн)
Анотація дисципліни

Мета і короткі завдання

Компетентності (програмні), що отримає
студент після опанування дисципліни

"Іноземна мова наукової діяльності" (англійська)
Foreign language for scientific activity (English)
Кредити 6
нормативна
186 Видавництво та поліграфія
доктор філософії
англійська
Синявська А.М., доцент;
kafedra.inoz.mov@gmail.com
1-ий, І-ІІ семестри
Практичні (82 год. – практичні, 98 год. – с/р)
Аудиторні, а також на онлайн платформі ZOOM або Google Meet
Вміння спілкуватися іноземною мовою у професійному контексті стає пріоритетним
напрямком у сучасній вищій технічній освіті. Предметно-мовленнєве інтегроване навчання
CLIL (Content and Language Integrated Learning) – дидактична методика, яка дозволяє
формувати у аспірантів лінгвістичні та комунікативні компетентності нерідною мовою у
науковій діяльності.
Навчальна дисципліна "Іноземна мова наукової діяльності" (англійська) передбачає
вивчення основ сучасного наукового дискурсу та особливості академічної іноземної мови,
яка вивчається, на сучасному етапі; правил оформлення та написання наукових професійноорієнтованих робіт; основи реферування, анотування та перекладу неадаптованої науковопопулярної та професійно-орієнтованої літератури тощо.
Метою навчальної дисципліни «Іноземна мова наукової діяльності» підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі є досягнення такого рівня знань,
навичок і вмінь, який забезпечує необхідну для науковця комунікативну самостійність у
сферах професійного, академічного й ситуативно-побутового спілкування в усній та
письмовій формах. Завдання навчальної дисципліни полягає у вдосконаленні й подальшому
розвиткові знань, навичок і вмінь з іноземної мови, набутих в обсязі вузівської програми, та
їх активізації для здійснення науково-дослідної діяльності.
Комунікативна, лінгвістична і соціокультурна компетенції;
ЗК 1. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Результати (програмні), що отримає
студент після опанування дисципліни

Зміст програми (основні теми)

Система оцінювання студента

Література предмету (до 5 позицій)

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових та складних ідей.
ЗК 4. Здатність діяти в парадигмі системного наукового світогляду, професійної етики та
загального наукового і культурного кругозору.
СК 8 Здатність презентувати результати власних наукових досліджень державною
(українською), та однією/ або декількома іноземними мовами та використовувати сучасні
методи і технології наукової комунікації
РН 3. Формулювати й увиразнювати результати власних досліджень для їх широкої
апробації у вітчизняних та міжнародних фахових інформаційних ресурсах державною,
англійською та/або іншою іноземною мовою з дотриманням принципів академічної
доброчесності.
РН 4. Дотримуватися етичних і культурних принципів комунікації з широкою науковою
спільнотою та громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльності під час
оприлюднення, презентації, обговорювання та захисту результатів наукових досліджень в
усній та письмовій формах перед фаховою та нефаховою аудиторією державною та
іноземною мовами.
- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня
(експертами з інших галузей, широким академічним товариством та громадськістю)
українською та однією з іноземних мов європейського простору;
- здатність спілкуватися іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до
специфіки спеціальності) в обсязі достатньому для представлення та обговорення
результатів своєї наукової роботи в усній та письмовій формі, а також для повного
розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.
- здатність до професійного подання результатів власних і колективних досліджень
шляхом публікацій, доповідей на наукових конференціях і впровадження їх у
виробництво.
Т.1. English as the world language of research and education. Technical and academic
terminology.
Т.2 Academic style and language. General Characteristics of Research Work.
Т.3 Media-Competence.
Т.4 Conferences. Research Discourse.
Максимальна кількість балів – 100, з них:
поточний контроль – 60 балів (виконання поточних завдань, тестових та контрольних
поточних робіт, індивідуальних та самостійних завдань залежно від ступеню складності);
модульний контроль – 40 балів (підсумкова робота в кінці семестру)
1. English for Academics. Book 1. A communication skills course for tutors, lecturers, and PhD
students. – Cambridge university press, 2014. – 176 p.

Технічне та програмне забезпечення

2. English for Academics. Book 1. A communication skills course for tutors, lecturers, and PhD
students. – Cambridge university press, 2015. – 171 p.
3. Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма: Навч.посібник для студентів,
аспірантів і науковців. – Вид. 2-ге. – Львів, ПАІС, 2003. – 220 с.
Аудіо-та відео-матеріали, ноутбук, мультимедійний проектор, онлайн платформа Moodle

