
Інформаційна довідка 

 

Вид і назва:                                              навчальна дисципліна «Академічна та наукова 

англійська мова» 

 

Код:                                                           ЗНП Н.01  

 

Тип:                                                                обов’язкова 

Рівень:                                                      підготовка доктора філософії  

 

Семестр, в якому викладається:     1-2 

 

Кількість кредитів ЄКТС:                 8 

 

Bикладач:                                            доц. Ільєнко О. Л., 

доц. Крохмаль А.М.,  

 

Результати навчання: Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти повинні: 

знати:  

англійську мову на рівні розуміння наукової літератури з професійного та науково-

академічного напряму та можливості спілкування в академічному середовищі; 

стандарти спілкування у академічному та науковому середовищі 

вміти: 

вживати стратегії читання, письма, аудіювання та говоріння, а саме: 

 читати, розуміти та перекладати науково-професійні англомовні тексти; 

 використовувати фахові термінологічні словники; 

 анотувати та реферувати англомовні наукові тексти; 

 аналітично та критично інтерпретувати наукові професійні тексти; 

 спілкуватись англійською мовою з співбесідниками у науково-академічному 

середовищі; 

 аналізувати та оцінювати усні та письмові інформаційні джерела; 

 презентувати результати наукового дослідження в усній та письмовій формі; 

 розуміти стилі англомовного наукового письмата презентувати результати наукового 

дослідження в англомовних письмових текстах. 

Набути наступні компетенції:  

- професійно-орієнтовані мовні компетенції; 

- комунікативні мовні компетенції; 

- лінгвістичні, соціолінгвістичні і прагматичні мовні компетенції; 

      - здатність ефективного спілкування в академічному та науковому професійному 

середовищі. 

 

Дисципліни, на які спирається: вихідна 

 

Зміст: Метою викладання навчальної дисципліни «Академічна та наукова англійська мова»  

є формування у аспірантів  академічних та наукових комунікативних мовних компетенцій 

(лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного 

спілкування в академічному та науковому професійному середовищі.Змістові модулі: ЗМ 

1.Читання науково-технічних текстів. Фахові термінологічні словники. Науково-технічний 

переклад. ЗМ 2.Академічний та науковий дискурс. Наукові презентації. ЗМ 3.Академічне та 



наукове писемне мовлення. Стилі наукового письма. Анотування та реферування наукових 

текстів. 

 

Форми та методи навчання: словесні, практичні, репродуктивні, пояснювально-

ілюстративні.  

Мова навчання:                                 англійська 

 

 

 

 

Информационная справка 

 

Вид и название:                               учебная дисциплина «Академический и научный 

английский язык»  

 

Код:                                                           ЗНП Н.01  

 

Тип:                                                           обязательная 

 

Уровень:                                             Подготовка доктора философии 

 

Семестр, в котором излагается:  1-2 

 

Количество кредитов ЕКТС:       8 

 

Преподаватель:               доц. Ильенко Е.Л. 

доц. Крохмаль А.Н.,  

Результаты обучения: Согласно требованиям образовательно-профессиональной 

программы аспиранты должны: знать: 

английский язык на уровне понимания научной литературы по профессиональному и 

научно-академическому направлению и возможности общения в академической среде; 

стандарты общения в академическом и научном среде 

уметь: 

употреблять стратегии чтения, письма, аудирования и говорения, а именно: 

 читать, понимать и переводить научно-профессиональные англоязычные тексты; 

 использовать профессиональные терминологические словари; 

 аннотировать и реферировать англоязычные научные тексты; 

 аналитически и критически интерпретировать научные профессиональные тексты; 

 общаться на английском языке с собеседниками в научно-академической среде; 

 анализировать и оценивать устные и письменные источники информации; 

 представить результаты научного исследования в устной и письменной форме; 

 понимать стили англоязычного научного письмата, представлять результаты научного 

исследования в англоязычных письменных текстах. 

Приобрести следующие компетенции: 

- профессионально-ориентированные языковые компетенции; 

- коммуникативные языковые компетенции; 

- лингвистические, социолингвистические и прагматические речевые компетенции; 

- способность эффективного общения в академической и научной профессиональной среде. 

 

Дисциплины, на которые опирается: 

 

исходная 



 

Содержание: Целью преподавания учебной дисциплины «Академическая и научная 

английский язык» является формирование у аспирантов академических и научных 

коммуникативных языковых компетенций (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической) для обеспечения их эффективного общения в академическом и научном 

профессиональном середовищи.Змистови модули: И 1.Читання научно-технических текстов. 

Профессиональные терминологические словари. Научно-технический перевод. ЗМ 

2.Академичний и научный дискурс. Научные презентации. ЗМ 3.Академичне и научное 

письменная речь. Стили научного письма. Аннотирования и реферирования научных текстов 

  

Формы и методы обучения: словесные, практические, репродуктивные, объяснительно-

иллюстративные.  

 

Язык обучения: английский 

 

 

 

Information  list 

 

Type and  tytle:                                  Subject «Foreign Language» 

 

Code:                                                           ЗНП Н.01  

 

Type:                                                           Compulsory 

 

Level:   

                                           

PhD training 

Semester lectured:                      1-2 

 

Number of ECTS credits:                     8 

 

Lecturers:               Associate professor Helen Ilyenko 

Associate professor Alla Krokhmal 

 

The outcomes of learning: According to the requirements of the educational-professional program, 

graduate students must: know: 

English at the level of understanding of scientific literature on professional and scientific-academic 

direction and opportunities for communication in the academic environment; 

standards of communication in the academic and scientific environment 

be able: 

to use strategies for reading, writing, listening and speaking, namely: 

 to read, understand and translate scientific-professional English texts; 

 use professional terminology dictionaries; 

 Annotate and refer to English-language scientific texts; 

 Analyze and critically interpret scientific professional texts; 

 to communicate in English with interlocutors in the academic and academic environment; 

 analyze and evaluate oral and written information sources; 

 Present the results of scientific research in oral and written form; 

 To understand the styles of English-language scientific writing to present the results of scientific 



research in English-language written texts. 

Obtain the following competencies: 

- professionally oriented language competences; 

- communicative language competences; 

- linguistic, sociolinguistic and pragmatic language competences; 

      - the ability to communicate effectively in the academic and scientific professional environment. 

 

Prior subjects 

 

The English language course of compulsory 

secondary education 

 

Contents: The purpose of teaching the academic discipline "Academic and scientific English 

language" is the formation of postgraduate academic and scientific communicative language 

competencies (linguistic, sociolinguistic and pragmatic) to ensure their effective communication in 

the academic and scientific professional sredovischi. Semantic modules:: SM1. Reading of 

scientific texts. Professional terminological dictionaries. Technical and scientific translation, SM 2. 

Academic and scientific discours. Scientific presentations. SM3. Academic and scientific 

writing.Styles if scientific writing. Abstracts and reviews of scientific texts. 

 

The forms and methods of teaching:  

The forms and methods of teaching: verbal, practical, reproductive, explanatory, illustrative.  

 

The Language of teaching: English 

 

 

 

 

 

 

 


