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1. Мета дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Академічна та наукова 

англійська мова» є формування у аспірантів навичок і умінь, які 

забезпечуютьякісне висвітлення результатів наукового дослідження,набуття 

академічних та наукових комунікативних мовних компетенцій, ефективне 

спілкування в академічному та науковому професійному середовищі. 

 
2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на рівень підготовки з 

іноземної мови згідно вимогам до вступу на третій освітньо-науковий рівень. 

 
3. Результати навчання 

 

Програмний 
результат навчання 

Методи 
навчання 

Форми 
оцінювання 

Результати навчання за 
дисципліною 

ПРН 7. 
Організовувати 

ефективне 

спілкування із 

спеціальною та 

загальною 

аудиторіями 

(зокрема, 

іноземними 

мовами), а також 

представляти 

складну 

інформацію у 

зручний та 

зрозумілий спосіб 

усно і письмово 

Словесні 

(розповідь- 

пояснення, 

бесіда, 

дискусія); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація); 

практичні 

(обговорення, 

презентації); 

інтерактивні (з 

використанням 

новітніх 

методик 

викладання та 

технологій). 

Усне                

та письмове 

опитування, що 

стосується теми 

наукового 

дослідження з 

використанням 

іншомовної 

академічної та 

наукової 

лексики; 

переклад 

наукової статті, 

що стосується 

теми 

дослідження. 

ПРН 7.1 Спілкуватися 

іноземною мовою за 

спеціалізованою 

темою, організовувати 

презентацій та зустрічі 

іноземною мовою; 

ПРН 7.2 Складати 

іноземною мовою 

оригінальні наукові 

твори різного змісту та 

обсягу (наукова стаття, 

автореферат, тези 

конференції, наукова 

доповідь, запит на 

науковий грант, 

договір про співпрацю, 

звіт з наукової роботи, 

дисертація тощо); 

ПРН 8.3 Аналізувати 

іншомовні наукові 

тексти з відповідної 

спеціальності; 

ПРН 7.4 Спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп 
різного рівня 



4  

   (експертами з інших 

галузей, широким 

академічним 

товариством та 

громадськістю) 

іноземною мовою; 

ПРН 7.5 Спілкуватися 

іноземною мовою 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; 

ПРН 7.6 Професійно 

подавати результати 

власних і колективних 

досліджень шляхом 

публікацій, доповідей 

на наукових 

конференціях. 

ПРН 8. Мати ПРН 8.1 Аналізувати 

навички іншомовні наукові 

опрацьовувати тексти з відповідної 

вітчизняні та спеціальності. 

іншомовні наукові  

тексти  

 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. Академічна та наукова англійська мова 

Змістовий модуль 1.1. Читання науково-технічних текстів. Фахові 

термінологічні словники 

Види та типами словників, типи та методи використання англомовних 

фахових термінологічних словників. Складання глосарію до статті за темою 

наукового дослідження. Елементи англомовних академічних та наукових текстів та 

їх структура. Складання плану статті та тез. 
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Змістовий модуль 1.2. Академічний та науковий дискурс 
Лексика іншомовного академічного та наукового дискурсу. Стилістичні 

особливості фраз, необхідних при ведені дискурсу англійською мовою за темою 

наукового дослідження. Написання тез з теми наукового дослідження. Основні 

вимоги до науково-технічного перекладу та наукових презентацій. Підготовка 

презентації за темою наукового дослідження. 

 

Змістовий модуль 1.3. Науково-технічний переклад. Наукові презентації 

Методи роботи з англомовними науковими виданнями та іншими 

джерелами інформації. Стандарти цитування в англомовному науковому дискурсі. 

Цитування в міжнародних наукових виданнях та методи перекладу наукових 

текстів. Підготовка презентації для міжнародної наукової конференції. 
 

МОДУЛЬ 2. Академічне та наукове писемне мовлення 

 

Змістовий модуль 2.1.Академічне та наукове писемне мовлення 

Стилі, правила формального наукового стилю в англійській мові. Підготовка 

доповіді з використанням основних правил формального наукового стилю. Типи 

англомовних наукових статей, їх класифікація та структура. Написання тез за 

структурою англомовних наукових видів текстів. 

 

Змістовий модуль 2.2. Стилі наукового письма. Анотування та реферування 

наукових текстів 

Структура та методи складання англомовних наукових анотацій. Основні 

елементи анотації, основні фрази, що використовуються в написанні анотацій. 

Написання анотації англійською мовою на україномовну статтю за темою 

наукового дослідження. Типи та структура англомовних наукових проєктів, CV та 

ділової кореспонденції. 
 

Змістовий модуль 2.3. Академічна доброчесність. Проблеми плагіату 

Академічна доброчесність – як один з пріоритетів науково-освітнього 

простору країн Європейського Союзу. Поняття та критерії академічної 

доброчесності. Правила цитування наукових джерел, їх оформлення згідно з 

міжнародними науковими стилями цитування. Принципи дотримання 

доброчесності у академічній та науковій діяльності. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі 
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1      

Змістовий модуль 1. Читання 
науково-технічних текстів. Фахові 
термінологічні словники 

30 6 6  18 
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Змістовий модуль 2. Академічний 
та науковий дискурс 

30 4 4  22 

Змістовий модуль 3. Науково- 
технічний переклад. Наукові 

презентації 

30 6 4  20 

 

МОДУЛЬ 2      

Змістовий модуль 1. Академічне та 
наукове писемне мовлення 

25  10  15 

Змістовий модуль 2. Стилі 

наукового письма. Анотування та 

реферування наукових текстів 

25  10  15 

Змістовий модуль 3 Академічна 
доброчесність. Проблеми плагіату 

25  10  15 

Підсумковий контроль 15    15 
 

 

6. Теми лекцій 

 

 

Тема 
 

Зміст (план) 

Кількіс 

ть ауд. 

годин 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1.1. Читання науково-технічних текстів. Фахові 
термінологічні словники. 

Тема 1. Лексика 1. Види та типи словників. 2 

англомовного 2. Типи та методи використання англомовних  

академічного та фахових термінологічних словників.  

наукового дискурсу. 3.Складання глосарію до статті за темою  

 наукового дослідження.  

Тема 2. 1. Елементи англомовних академічних та 4 

Характеристики та наукових текстів та їх структура.  

складові елементи 2. Складання плану наукової статті та тез.  

англомовних   

академічних та   

наукових текстів.   

Змістовий модуль 1.2. Академічний та науковий дискурс 

Тема. 3. 1. Лексика іншомовного академічного та 2 

Стратегії читання наукового дискурсу.  

англомовних 2. Стилістичні особливості фраз, необхідних  

наукових та при ведені дискурсу англійською мовою за  

науково-технічних темою наукового дослідження.  

текстів.   

Тема 4. 1. Написання тез з теми наукового 2 
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Аналітичне та 
критичне читання. 

дослідження. 
2. Основні вимоги до науково-технічного 

перекладу та наукових презентацій. 

3. Підготовка презентації за темою наукового 
дослідження. 

 

Змістовий модуль 1.3. Науково-технічний переклад. Наукові презентації. 

Тема 5. 
Методи роботи з 

англомовними 

науковими 

виданнями та 

іншими джерелами 

інформації. 

1. Методи роботи з англомовними науковими 
виданнями та іншими джерелами інформації. 

2. Стандарти цитування в англомовному 

науковому дискурсі. 

3. Цитування в міжнародних наукових 

виданнях та методи перекладу наукових 
текстів. 

4 

Тема 6. 

Підготовка 

презентації для 

наукової 
конференції. 

1. Формальний науковий стиль. 
2. Підготовка презентації для міжнародної 

наукової конференції. 

2 

Усього за М1 16 

Разом за дисципліною 16 
 

7. Теми практичних занять 

 

 

Тема 
 

Зміст (план) 
Кількість 

ауд. 
годин 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1.1. Читання науково-технічних текстів. Фахові 
термінологічні словники. 

Тема 1. Лексика 

англомовного 

академічного та 

наукового дискурсу. 

1. Види та типи словників. 

2. Типи та методи використання 

англомовних фахових термінологічних 

словників. 

3. Складання глосарію до статті за темою 

наукового дослідження. 

3 

Тема 2. 

Характеристики та 

складові елементи 

англомовних 

академічних та 
наукових текстів. 

1. Елементи англомовних академічних та 

наукових текстів та їх структура. 

2. Складання плану наукової статті та тез. 

3 

Змістовий модуль 1.2. Академічний та науковий дискурс 

Тема. 3. 

Стратегії читання 

англомовних наукових 

1. Лексика іншомовного академічного та 

наукового дискурсу. 
2. Стилістичні особливості фраз, 

2 
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та науково-технічних 
текстів. 

необхідних при ведені дискурсу 
англійською мовою за темою наукового 

дослідження. 

 

Тема 4. 

Аналітичне та 

критичне читання. 

1. Написання тез з теми наукового 

дослідження. 

2. Основні вимоги до науково-технічного 

перекладу та наукових презентацій. 

3. Підготовка презентації за темою 

наукового дослідження. 

2 

Змістовий модуль 1.3. Науково-технічний переклад. Наукові презентації. 

Тема 5. 
Методи роботи з 

англомовними 

науковими виданнями 

та іншими джерелами 

інформації. 

1. Методи роботи з англомовними 

науковими виданнями та іншими 

джерелами інформації. 

2. Стандарти цитування в англомовному 

науковому дискурсі. 

3. Цитування в міжнародних наукових 

виданнях та методи перекладу наукових 
текстів. 

3 

Тема 6. 

Підготовка презентації 

для наукової 

конференції. 

1. Формальний науковий стиль. 
2. Підготовка презентації для міжнародної 

наукової конференції. 

3 

Усього за М1 14 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2.1.Академічне та наукове писемне мовлення 

Тема 7. Правила 

формального 

наукового стилю. 

1. Стилі, правила формального наукового 

стилю в англійській мові. 

2. Написання доповіді з використанням 

основних правил формального наукового 

стилю. 

5 

Тема 8. Типи наукових 

статей. 

1. Типи англомовних наукових статей, їх 

класифікація та структура. 

2. Написання тез за структурою 
англомовних наукових видів текстів. 

5 

Змістовий модуль 2.2. Стилі наукового письма. Анотування та 
реферування наукових текстів 

Тема 9. Структура 

англомовних наукових 

анотацій. 

1. Структура та методи складання 

англомовних наукових анотацій. 

2. Основні елементи анотації, основні 

фрази, що використовуються в написанні 

анотацій. 

5 

Тема 10. Типи 

англомовних наукових 

проектів. 

1. Написання анотації англійською мовою 

на україномовну статтю за темою 

наукового дослідження. 
2. Типи та структура англомовних 

5 
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 наукових проєктів, CV та ділової 
кореспонденції. 

 

Змістовий модуль 2.3. Академічна доброчесність. Проблеми плагіату 

Тема 11. Академічна 

доброчесність у 

науковому світі. Її 

критерії. 

1. Академічна доброчесність – як один з 

пріоритетів науково-освітнього простору 

країн Європейського Союзу. 

2. Поняття та критерії академічної 

доброчесності. 

5 

Тема 12. Принципи 

дотримання 

доброчесності у 

академічній та 

науковій діяльності. 

1. Правила цитування наукових джерел, їх 

оформлення згідно з міжнародними 

науковими стилями цитування. 

2. Принципи дотримання доброчесності у 

академічній та науковій діяльності. 

5 

Усього М2 30 

Разом за дисципліною 44 
 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачене. 
 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Для контролю отриманих знань передбачені: 

- поточний контроль – ведення дискурсу, що стосується теми наукового 

дослідження з використанням англомовної академічної та наукової лексики; 

переклад технічної статті за темою наукового дослідження; презентація 

іноземною мовою результатів свого дослідження. 

- підсумковий контроль – у формі заліку та екзамену. 

 
Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 

та теми (номери) 

Максимальна кількість балів 

Усього 
у тому числі 

практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1.1 35 13  22 

Змістовий модуль 1.2 35 12  23 

Змістовий модуль 1.3 30 10  20 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2.1 25 13  12 

Змістовий модуль 2.2 25 12  13 

Змістовий модуль 2.3 20 10  10 

Підсумковий контроль 30 - - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю Розподіл 
балів 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1.1 35 

Практичне завдання № 1. Виконане завдання за темою «Лексика 

англомовного академічного та наукового дискурсу» (читання та 
переклад науково-технічного тексту, письмовий контроль). 

8 

Практичне завдання № 2. Виконане завдання за темою 

«Характеристики та складові елементи англомовних академічних та 

наукових текстів» (читання та переклад науково-технічного тексту, 

письмовий контроль). 

7 

Завдання до самостійної роботи № 1. Виконане самостійне 

завдання за темою «Лексика англомовного академічного та 

наукового дискурсу» (складання глосарію до наукової статті). 

8 

Завдання до самостійної роботи № 2. Виконане самостійне завдання 

за темою «Характеристики та складові елементи англомовних 

академічних та наукових текстів» (складання плану 
статті, тез). 

7 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 1.1 5 

Змістовий модуль 1.2 35 

Практичне завдання № 3. Виконане завдання за темою «Стратегії 

читання англомовних наукових та науково-технічних текстів» 

(читання та переклад науково-технічного тексту, письмовий 
контроль). 

8 

Практичне завдання № 4. Виконане завдання за темою «Аналітичне 

та критичне читання» (читання та переклад науково-технічного 

тексту, письмовий контроль). 

7 

Завдання до самостійної роботи № 3. Виконане самостійне завдання 

за темою «Стратегії читання англомовних наукових та науково-

технічних текстів» (написання тез з теми наукового 
дослідження). 

8 

Завдання до самостійної роботи № 4. Виконане самостійне 
завдання за темою «Аналітичне та критичне читання» (підготовка 
презентації за темою наукового дослідження.). 

7 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 1.2 5 

Змістовий модуль 1.3 30 

Практичне завдання № 5. Виконане завдання за темою «Методи 

роботи з англомовними науковими виданнями та іншими 

джерелами інформації» (читання та переклад науково-технічного 

тексту, письмовий контроль). 

6 

Практичне завдання № 6. Виконане завдання за темою «Підготовка 6 



11  

презентації для наукової конференції» (читання та переклад 
науково-технічного тексту, письмовий контроль). 

 

Завдання до самостійної роботи № 5. Виконане самостійне завдання 

за темою «Методи роботи з англомовними науковими виданнями та 

іншими джерелами інформації» (читання та переклад 
науково-технічного тексту, письмовий контроль). 

6 

Завдання до самостійної роботи № 6. Виконане самостійне завдання 

за темою «Підготовка презентації для наукової конференції» 

(підготовка презентації до міжнародної наукової 
конференції). 

6 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 1.3 6 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 1 100 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2.1 25 

Практичне завдання № 7. Виконане завдання за темою «Правила 
формального наукового стилю» (читання та переклад науково- 

технічного тексту, письмовий контроль). 

5 

Практичне завдання № 8. Виконане завдання за темою «Типи 

наукових статей» (читання та переклад науково-технічного тексту, 

письмовий контроль). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 7. Виконане самостійне 
завдання за темою «Правила формального наукового стилю» 

(написання доповіді). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 8. Виконане самостійне 
завдання за темою «Типи наукових статей» (написання тез). 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 2.1 5 

Змістовий модуль 2.2 25 

Практичне завдання № 9. Виконане завдання за темою «Структура 

англомовних наукових анотацій» (читання та переклад науково- 
технічного тексту, письмовий контроль). 

5 

Практичне завдання № 10. Виконане завдання за темою «Типи 
англомовних наукових проектів» (читання та переклад науково- 

технічного тексту, письмовий контроль). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 9. Виконане самостійне 

завдання за темою «Структура англомовних наукових анотацій» 

(написання анотації). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 10. Виконане самостійне 
завдання за темою «Типи англомовних  наукових  проектів» 

(написання анотації). 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 2.1 5 

Змістовий модуль 2.3 20 

Практичне завдання № 11. Виконане завдання за темою 

«Академічна доброчесність у науковому світі. Її критерії» (читання 

та переклад науково-технічного тексту, письмовий контроль). 

5 
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Практичне завдання № 12. Виконане завдання за темою «Принципи 

дотримання доброчесності у академічній та науковій діяльності» 

(читання та переклад науково-технічного тексту, письмовий 
контроль). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 11. Виконане самостійне 
завдання за темою «Академічна доброчесність у науковому світі. Її 

критерії» (усне опитування, письмовий контроль). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 12. Виконане самостійне завдання 

за темою «Принципи дотримання доброчесності у академічній та 

науковій діяльності» (усне опитування, письмовий 

контроль). 

5 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 1 15 

Практичне питання 2 15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 2 100 
 

 

 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 Відмінно  
 

Зараховано 

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
Задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

 

0-34 
незадовільно 

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

1. Жук Л.Я., Ємельянова Є.С, Iльенко О.Л. Academic and Professional 

Communication. – Харкiв: Мicьк друк, 2011. – 260с. – Англ. 

2. Methodological guidelines for practical work on the subject Academic and 

Scientific English (for 1-year PhDstudents of all specialities)/ О. M. Bекеtоv National 

University of Urban Economy in Kharkiv;com. O.L. Ilyenko, A. M. Krokhmal, 

L.Ya. Zhuk. – Kharkiv: O. M. Beketov NUUE, 2018. –30 p. 

3. Methodological guidelines for practical work on the subject Academic and 

Scientific English (for 1-year PhDstudents of all specialities)/ О. M. Bекеtоv National 
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University of Urban Economy in Kharkiv;com. O.L. Ilyenko, A. M. Krokhmal, 
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