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Пояснювальна записка
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є формування професійно-орієнтованої
комунікативної мовної компетентності, яка сприятиме проведенню наукових
досліджень, необхідних для написання дисертації і поданню результатів
досліджень іноземною мовою як в усній, так і в письмовій формі.
Завдання навчальної дисципліни:
 Формування професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої
компетентності (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для
забезпечення ефективного спілкування в академічному середовищі;
 Формування загальної компетентності (декларативні знання, вміння й
навички, вміння вчитися);
 Розвиток здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання,
що дозволятиме аспірантам продовжувати навчання в академічному і
професійному середовищі.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен
знати:
 основні терміни, що використовуються в галузі дослідження;
 основні функціональні фрази для ведення дискусій та презентацій, участі у
наукових конференціях, зборах та семінарах, інтерв’ю;
 особливості формату різних жанрів та типів академічної друкованої
літератури та професійної літератури на електронних носіях;
 граматичні структури, необхідні для іншомовного реферування та
анотування професійної літератури;
 правила англійського синтаксису, мовні форми, властиві для офіційних та
розмовних регістрів академічного писемного спілкування;
 міжкультурні відмінності між Україною і країнами світу, зокрема країнами
мова яких вивчається;
 стратегії ефективного читання, аудіювання, навчання, пошуку інформації в
різних джерелах інформації, включаючи інтернет-пошук;
вміти:
 здійснювати критичний аналіз та оцінку сучасних наукових досягнень у
галузі власного дослідження з дотриманням норм наукової етики;
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 генерувати нові ідеї при вирішенні дослідницьких завдань, у тому числі в
міждисциплінарних галузях;
 адекватно реагувати на основні ідеї та брати активну участь у обговореннях,
бесідах, що пов’язані з навчанням, роботою та особистим життям;
 розуміти і продукувати особисту кореспонденцію (наприклад, електронні
листи, повідомлення тощо);
 правильно заповнювати бланки різних форматів відомостями про себе та
організацію, здійснювати безпосереднє усне й писемне спілкування в
академічному та професійному середовищі з урахуванням особливостей
міжкультурної комунікації;
 розуміти зміст письмової наукової інформації та рівень релевантності для
власної теми дослідження;
 організовувати інформацію, отриману з письмових джерел, у вигляді
конспектів та нотаток для подальшого використання;
 аналізувати та синтезувати інформацію, викладену в наукових джерелах,
використовувати її для написання власних статей;
 продукувати зв’язні та послідовні усні монологи на основі прочитаної
професійної літератури;
 підтримувати розмову та аргументувати відносно тем, що обговорюються
під час дискусій та семінарів, представляти та обґрунтовувати свої погляди
на теми обговорення, використовуючи мовні форми, властиві для ведення
дискусій;
 адекватно реагувати на питання під час співбесіди, знати основні елементи
та види співбесіди та вимоги;
 викладати власні думки та аналіз результатів роботи під час нарад, зборів та
семінарів, конференцій;
 розрізняти різні жанри автентичних текстів, пов’язаних зі спеціальністю, із
підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет
джерел та визначати позицію і точки зору автора;
 виконувати анотування та реферування джерел наукової інформації на
належному рівні граматичної та академічної коректності;
 аналізувати та синтезувати інформацію, викладену в наукових джерелах,
використовувати її для написання власних статей;
 розуміти та описувати графіки, таблиці, діаграми тощо, використовуючи
мовні форми та граматичні структури, властиві для опису засобів
візуалізації;
 писати тексти академічної та професійної спрямованості, використовуючи
типові для даного стилю граматичні структури та функціональні зразки;
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 складати ділову документацію (звіт, огляд тощо) з високим рівнем
граматичної коректності;
 складати ефективне резюме, лист супроводу та інші документі, потрібні для
працевлаштування;
 висловлювати власну точку зору в усній та письмовій формі щодо власного
наукового дослідження з дотриманням норм наукової етики.
Компетентності, які повинні бути сформовані або розвинуті
1. Інтегральні компетентності
 Здатність критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей.
 Здатність вільного компетентного спілкування в діалоговому режимі з
широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової
та/або професійної діяльності.
 Здатність саморозвиватися й самовдосконалюватися протягом життя з
метою подальшого проведення наукового дослідження у відповідній галузі
знань або професійній діяльності.
Загальні компетентності:
 Володіння професійними мовнокомунікативними вміннями діалогового
спілкування українською та англійською мовами з широкою науковою
спільнотою, зокрема у межах міждисциплінарного та/або міжнародного
експертного середовища, у процесі презентації матеріалів та результатів
наукового дослідження у вигляді наукових статей, доповідей,
мультимедійних презентацій відповідно до вимог стандартів і
професійного співтовариства.
 Навички операційної обробки наукових текстів різних жанрів наукового
стилю (реферування, анотування, конспектування, редагування, перекладу
та ін.).
 Навички моделювання зв’язних наукових текстів різних жанрів (створювати
глосарії ключових термінів; готувати наукові статті, тези, доповіді,
повідомлення, виступи, наукові звіти, посібники) згідно з вимогами
наукового стилю, у тому числі з використанням інформаційних технологій).
 Навички застосування сучасних інформаційних технологій у науковій
діяльності.
 Навички управління науковими проектами та/або складення пропозицій
щодо фінансування наукових досліджень.
 Навички письма, аудіювання читання і говоріння англійською мовою.
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 Вміти розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну
тему, у тому числі вести дискусії за фахом.
 Вміти вільно спілкуватися з носіями мови, проявляти у процесі спілкування
повагу до різноманітності та полі культурності учасників діалогу/полілогу.
 Вміти чітко, детально висловитися на широке коло тем, висловлювати свою
думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи «за» і «проти»,
проявляти у процесі спілкування розуміння особливостей культур і
традицій інших країн і народів.
 Здатність навчатися впродовж життя в контексті неперервної фахової
підготовки, підвищувати свій інтелектуальний та культурний рівень й
оволодівати сучасними знаннями.
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 Володіння сучасними засобами інформаційних і комп’ютерних технологій
для розв’язання науково-освітніх завдань у професійній та інноваційній
діяльності;
 Здатність працювати індивідуально та в колективі, виявляти наполегливість
та ініціативу у вирішенні поставлених завдань у професійній та науковій
сферах, нести відповідальність за прийняті рішення.
Фахові компетентності:
 Знання у галузі професійної та наукової етики і готовність до її дотримання.
 Навички критичного аналізу та інтерпретації досліджень у галузі
вітчизняної та зарубіжної теорії/історії освіти і педагогіки, синтезу нових
ідей; до спілкування з предмету дослідження у межах міждисциплінарного
та/або міжнародного експертного середовища.
 Навички об’єктивної оцінки та науково-грамотного формулювання
перспектив подальших досліджень у відповідній галузі наук про освіту.
 Комунікативна спроможність у сферах професійного спілкування в усній і
письмовій формах, практичного володіння іноземною мовою в різних видах
мовленнєвої діяльності;
 Здатність використовувати інноваційні технології навчання у процесі
навчання;
 Здатність творчого вирішення завдань педагогічної діяльності;
 Здатність моделювати зв’язні наукові тексти різних жанрів (створювати
глосарії ключових термінів; готувати наукові статті, тези, доповіді,
повідомлення, виступи, наукові звіти, посібники) згідно з вимогами
наукового стилю, у тому числі з використанням інформаційних технологій;
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 Здатність писати, аудіювати, читати і говорити англійською мовою
відповідно до стандартів Асоціації Мовних Експертів ALTE (The
Association of Language Testers in Europe).
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Спілкування в академічному середовищі
Тема 1. Персональна та професійна ідентифікація.
Тема 2. Передача та обмін науковою інформацією на основі читання текстів з
фаху.
Тема 3. Участь у конференціях, наукових диспутах тощо (доповіді, дискусії на
професійні теми).
Тема 4. Писемне спілкування академічного характеру.
Тема 5. Подання аплікаційної заявки на отримання гранту, проходження
співбесіди (грантрайтинг).
Тема 6. Міжнародні конференції, зустрічі, дискусії.
Змістовий модуль 2. Академічне іншомовне письмо
Тема 1. Питання професійного та академічного характеру.
Тема 2. Особливості медіації академічної інформації.
Тема 3. Робота з професійною літературою та діловою документацією.
Тема 4. Участь у конференціях, наукових диспутах (презентації).
Тема 5. Працевлаштування (резюме, супровідний лист тощо).

Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Всього ауд. Лекція Семінар
год.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Спілкування в академічному середовищі
Тема 1. Персональна та професійна
4
2
2
ідентифікація
Тема 2. Передача та обмін науковою
інформацією на основі читання текстів з
2
2
фаху
Тема 3. Участь у конференціях, наукових
диспутах тощо (доповіді, дискусії на
2
2
професійні теми).
Тема 4. Писемне спілкування академічного
характеру
2
2

Круглий
стіл

-

-

-

-
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Тема 5. Подання аплікаційної заявки на
отримання гранту, проходження співбесіди
2
(грантрайтинг)
Тема 6. Міжнародні конференції, зустрічі,
дискусії
2
Разом за змістовим модулем 1
14
2
Змістовий модуль 2. Академічне іншомовне письмо
Тема
7.
Питання
професійного
та
академічного характеру
2
Тема 8. Особливості медіації академічної
інформації
4
Тема 9. Робота з професійною літературою та
діловою документацією
4
Тема 10. Працевлаштування (резюме тощо)
2
Тема 11. Участь у конференціях, наукових
4
диспутах (презентації)
Разом за змістовим модулем 2
16
2
30
2
Усього годин

2

-

2
12

-

2

-

4

-

4
2
-

4

12
24

4
4

ТЕМИ ТА ПИТАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 1. Академічна англійська: особливості академічного читання та письма
(2 год.).
1.1. Особливості академічного письма: мета, завдання, функції.
1.2. Підходи до критичного письма та читання.
1.3. Писемне спілкування академічного характеру.
1.4. Стратегії академічного письма.

ТЕМИ ТА ПИТАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль 1. Спілкування в академічному середовищі
Тема семінарського заняття №1
ПЕРСОНАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Питання:
1. Усний та писемний опис життєвого досвіду, досвіду навчання, роботи, наукової
діяльності тощо.
2. Заповнення бланків візи про себе та організацію.
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Дослідно-орієнтовані завдання
1. Підготувати писемний опис життєвого досвіду.
2. Підготувати усний та писемний опис наукової діяльності.
Тема семінарського заняття № 2
ПЕРЕДАЧА ТА ОБМІН НАУКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ НА ОСНОВІ
ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ З ФАХУ
Питання:
1. Формальний стиль.
2. Правила дотримання формального стилю.
3. Стратегії та принципи читання: коментування академічного тексту.
Дослідно-орієнтовані завдання
1. Здійснити інтернет-пошук та знайти тексти академічного характеру з теми
власного наукового дослідження.
2. Проаналізувати один академічний текст за вибором.
Тема семінарського заняття № 3
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, НАУКОВИХ ДИСПУТАХ
Питання:
1. Заповнення заяви для участі у міжнародній конференції.
2. Особливості підготовки доповіді з фаху з використанням академічної лексики.
3. Обговорення професійних тем.
Дослідно-орієнтовані завдання
1. Знайти в інтернет джерелах теми міжнародних конференцій з власного
наукового дослідження та заповнити заяву для участі.
Тема семінарського заняття № 4

1.
2.
3.
4.

ПИСЕМНЕ СПІЛКУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Питання:
Особливості вживання академічної лексики.
Особливості вживання граматичних структур.
Розділ та підрозділи.
Цитування та цитати.
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Дослідно-орієнтовані завдання
1. Проаналізувати особливості вживання академічної лексики
граматичних структур в наукових джерелах за темою дослідження.

та

Тема семінарського заняття № 5
ПОДАННЯ АПЛІКАЦІЙНОЇ ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ГРАНТУ,
ПРОХОДЖЕННЯ СПІВБЕСІДИ (ГРАНТРАЙТИНГ)
Питання:
1.
Ознайомлення з грантовими проєктами, заходами в сфері освіти в рамках
програми Європейського Союзу Еразмус + в Україні.
2.
Заява на грант, інтерв’ю, конференцію.
Дослідно-орієнтовані завдання
1. Скласти список з грантовими проєктами, заходами в сфері освіти в рамках
програми Європейського Союзу Еразмус + в Україні, що відповідають темі
наукового дослідження.
2. Скласти аплікаційну заявку на проходження співбесіди.
Тема семінарського заняття № 6
МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЗУСТРІЧІ, ДИСКУСІЇ
Питання:
1. Біографічні дані (CV).
2. Біографія.
Дослідно-орієнтовані завдання
1. Написати CV для участі у міжнародній конференції.
2. Підготувати усну доповідь про сферу наукових інтересів.

Розділ 2. Академічне іншомовне письмо
Тема семінарського заняття № 1
ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТА АКАДЕМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Питання:
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1. Написання електронних повідомлень, листів академічного характеру.
2. Інтерв’ювання.
3. Професійні усні доповіді на основі прочитаної фахової літератури на
англійській мові
Дослідно-орієнтовані завдання
1. Написати електронне повідомлення науковому керівнику щодо участі
у міжнародній конференції.
2. Підготувати усну доповідь на основі прочитаної фахової літератури на
англійській мові.
Тема семінарського заняття № 2
ОСОБЛИВОСТІ МЕДІАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Питання:
1. Академічна культура та доброчесність: європейський кодекс честі
науковця.
2. Особливості посередництва академічної інформації.
3. Особливості граматичних структур, характерних для академічної
писемності.
Дослідно-орієнтовані завдання
1. Проаналізувати європейський кодекс честі науковця та обговорити в
мікрогрупах.
2. Підготувати усні доповіді щодо плагіату.

Тема семінарського заняття № 3
РОБОТА З ПРОФЕСІЙНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ ТА ДІЛОВОЮ
ДОКУМЕНТАЦІЄЮ
Питання:
1. Іноземні посилання на професійну літературу.
2. Інтернет-пошук різних типів та жанрів текстів англійською мовою з теми
дослідження для файлу самостійної роботи.
3. Підготовка бізнес-документації (звіти, огляди).
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Дослідно-орієнтовані завдання
1. Здійснити Інтернет-пошук різних типів та жанрів текстів англійською
мовою з теми дослідження для файлу самостійної роботи.
2. Підготувати огляд статті на англійській мові з теми наукового
дослідження.
Тема семінарського заняття № 4
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, НАУКОВИХ ДИСПУТАХ
(ПРЕЗЕНТАЦІЯХ)
Питання:
1. Сучасні вимоги до підготовки презентацій на англійській мові та
текстів доповідей.
2. Підготовка текстів презентацій та доповідей.
3. Технічні засоби та наочність.
Дослідно-орієнтовані завдання
1. Підготувати текст доповіді з теми власного наукового дослідження на
англійській мові.
2. Підготувати презентацію до наукової доповіді.
Тема семінарського заняття № 5
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (РЕЗЮМЕ ТОЩО)
Питання:
1. Складання резюме, супровідного листа та заповнення заяви про прийняття на
роботу в країни ЄС.
2. Заповнення документів, необхідних для працевлаштування та пошуку роботи.
Дослідно-орієнтовані завдання
1. Скласти резюме та заповнити заяву про прийняття на роботу в країни
ЄС.

Тема семінарського заняття № 6
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИСТУПІВ І ДОПОВІДЕЙ З ТЕМИ НАУКОВОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
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Питання:
1. Представлення презентацій та доповідей аспірантів з теми наукового
дослідження на англійській мові.
2. Оцінювання та групове обговорення презентацій та доповідей
аспірантів з урахуванням європейських норм та вимог наукової етики.

ТЕМА ТА ПИТАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ
Наближення до ЄС через високі стандарти в освіті та наукових
дослідженнях. Дотримання професійної та наукової етики в
європейському науковому освітньому просторі
1. Визначення основних цілей курсу «Академічне письмо» в контексті інтеграції
в європейський простір вищої освіти та науки.
2. Компетентності, орієнтовані на європейську освіту, отримані аспірантами для
суспільства знань та життєвого навчання під час вивчення курсу.
3. Значення терміна «Європейський вимір» для аспірантів курсу «Академічне
письмо».
4. Роль критичного читання, критичного письма та критичного мислення в курсі
«Академічне письмо».
5. Посилення академічної єдності в курсі «Академічне письмо».
6. Оцінка такого феномену як плагіат у науковому середовищі.
7. Формування академічної культури аспірантів з курсу «Академічне письмо».
8. Важливість поширення європейської єдності та академічних норм у наукових
працях аспірантами.
9. Дотримання професійної та наукової етики в європейському науковому
освітньому просторі.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ. Модуль передбачає використання наступних
методів навчання та досліджень:
• Інтерактивні методи навчання («мозковий штурм», евристична бесіда,
дискусії, круглий стіл, робота в командах, парах, ситуаційний аналіз, метод
проєктів, кейс метод, навчальна гра, імітаційний метод, застосування ІКТ,
мультимедійних засобів);
• Інтерактивні вправи із використанням соціальних мереж і електронних
платформ для науковців; написання та аналіз анотацій, тез, статей; індивідуальні
та командні презентації;
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• Відеоматеріали з подальшим обговоренням в мікрогрупах;
• Самостійна робота.
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Знання та розуміння:

здатність використовувати знання щодо норм професійної і наукової етики
та готовність до її дотримання.

володіння системою основних термінів, що використовуються в науковій
галузі дослідження;

володіння системою основних функціональних фраз для ведення дискусій
та презентацій, участі у наукових конференціях, зборах та семінарах, інтерв’ю;

знання особливостей формату різних жанрів та типів академічної
друкованої літератури та професійної літератури на електронних носіях;

володіння граматичними структурами, необхідними для іншомовного
реферування та анотування професійної літератури.










Застосування знань та розумінь:
Здатність здійснювати критичний аналіз концептуальних та методологічних
знань у галузі науково-дослідної та професійної діяльності і на межі
предметних галузей, інтерпретувати їх, синтезувати нові ідеї;
Здатність розробляти та реалізовувати проєкти, включаючи власні дослідження,
які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання
та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові,
культурні, етичних та інші проблеми;
Здатність застосовувати адекватні методи дослідження у ході виконання
дисертаційного проєкту;
Здатність оцінювати можливості застосування та ризики упровадження
досягнень історико-педагогічної спадщини/прогресивного зарубіжного досвіду
у сучасному вітчизняному освітньому просторі;
Здатність оцінювати та науково грамотно формулювати перспективи
подальших досліджень у відповідній галузі наук про освіту.
Комунікація:
 Здатність оволодівати та демонструвати на високому рівні професійні
мовнокомунікативні уміння українською та англійською мовами у процесі
презентації матеріалів та результатів наукового дослідження у вигляді наукових
статей, доповідей, мультимедійних презентацій відповідно до вимог стандартів
міждисциплінарного та/або міжнародного професійного співтовариства;
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 Здатність операційно обробляти наукові тексти різних жанрів наукового стилю
(реферування, анотування, конспектування, редагування, перекладу та ін.);
 Здатність моделювати зв’язні наукові тексти різних жанрів (створювати
глосарії ключових термінів; готувати наукові статті, тези, доповіді,
повідомлення, виступи, наукові звіти, посібники) згідно з вимогами наукового
стилю, у тому числі з використанням інформаційних технологій;
 Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності;
 Здатність писати, аудіювати, читати і говорити англійською мовою відповідно
до стандартів Асоціації Мовних Експертів ALTE (The Association of Language
Testers in Europe).
Автономність і відповідальність:
•
Здатність ініціювати інноваційні комплексні проєкти, лідерство та повна
автономність під час їх реалізації;
•
Здатність управління науковими проєктами та/або складення пропозицій
щодо фінансування наукових досліджень, реєструвати права інтелектуальної
власності;
•
Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, нести
відповідальність за навчання інших.
Форма підсумкового контролю: кредит.
Засоби діагностики: усні та письмові відповіді на семінарських заняттях,
презентації проєктів та мікродосліджень.
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