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1. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою дисципліни є: 

 формування у студентів необхідних когнітивних і практичних навичок для 
опрацювання англомовної наукової літератури за фахом та здійснення академічної 
комунікації в усній та писемній формі;  

 оволодіння трьома видами англомовної комунікативної діяльності через опанування 
алгоритмом написання наукової статті, розширеної анотації та підготовки і 
виголошення наукової доповіді з презентацією; 

 розвинути здатність студентів послуговуватися англійською мовою в усній та 
писемній формі для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи, 
та повного розуміння англомовних текстів за відповідною спеціальністю.  

 
Згідно з вимогами освітньої програми «Прикладна математика»  дисципліна «Іноземна 
мова (англійська)» спрямована на формування таких компетентностей: 

ЗК 06 Здатність спілкуватися іноземною мовою на рівні, достатньому для представлення та 
обговорення результатів власної наукової діяльності. 
ЗК 08 Здатність працювати в міжнародному науковому просторі. 
 
  2. ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ ДО ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
Для успішного опанування навчальною дисципліною «Іноземна мова» здобувачі 

ступеню PhD  повинні мати базовий рівень володіння іноземною мовою В2. 
 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ 
ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

  
У результаті вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська)» здобувач ступеню 

«доктор філософії» повинен 
 

 знати: 
- мету, структуру, стиль, зміст письмового та усного наукового спілкування; 
- формальний академічний стиль мовлення відповідно до жанру та мети академічного 

висловлювання; 
- правила цитування текстів, оформлення посилань для зберігання авторського права та 

уникнення письмового плагіату; 
- як чітко висловлювати свої думки, логічно аргументуючи своє бачення відповідно до 

певної наукової проблеми, використовуючи відповідну наукову лексику, поняття, 
терміни, формулювання іноземною мовою; 

- як планувати, структурувати та викладати науковий матеріал, аналізувати, робити 
висновки з відповідної наукової теми; 
 
вміти: 

 дотримуватися особливостей англомовного наукового стилю в наукових 
дослідженнях;  

 удосконалити навички і вміння аргументованого викладу матеріалу в усній та 
писемній формі;  

 правильно структурувати письмові тексти та усне повідомлення; 
 сформувати необхідний англомовний лексико-граматичний інструментарій для 

якісного представлення результатів власного академічного дослідження; 
 аналітично опрацьовувати та критично оцінювати значні обсяги наукових 

англомовних текстів із дотриманням принципів професійної етики та академічної 
доброчесності; 



 озвучити та аргументовано представити результати власного дослідження, вести 
дискусію за темою презентації з дотриманням правил академічного спілкування; 

 перефразувати та підсумовувати академічні тексти, використовуючи правильні 
граматичні конструкції; 

 планувати, готувати та робити наукову доповідь (академічну презентацію) іноземною 
мовою. 

 
Результати навчання дисципліни «Іноземна мова (англійська)» базуються на результатах 
навчання, визначених освітньою програмою «Прикладна математика»: 

ПР 06. Уміти критично аналізувати та оцінювати наявні знання, удосконалювати і розвивати 
свій інтелектуальний, науковий та загальнокультурний рівень. 
ПР 10. Розуміти іншомовні наукові тексти за фахом; вміти  презентувати результати 
власного наукового дослідження іноземною мовою, спілкуватись у діалоговому режимі. 
ПР 13. Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при 
спілкуванні, обміні інформацією, при її зборі, аналізі, обробці та інтерпретації. 

 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Форма навчання: денна 
1 семестр 

№ 
п/п 

 
 

Номер і назва теми  

Кількість годин Примітки 
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1 семестр 
1 Тема 1 

Стратегії наукового письма. Поняття 
жанру наукового письма та дискурсу.  
Мультилінгвальний інтернет 
(Multilingual Internet: Internet and 
Cultural Diversity. 

 4  6     

2 Тема 2 
Жанри наукового письма.  
Стативні дієслова. Revision Tense-
Aspect Forms (Active and Passive 
Voice). 

 4  6     

3 Тема 3 
Стилі наукового письма.  
Problems of Language and Culture. 

 4  6     

4 Тема 4 
Академічний вокабуляр. 
Загальнонаукова лексика. Структура 
загальномовних наукових одиниць, 
представлених індивідуальними 
лексемами, словосполученнями, 
предикативними одиницями. 

 4  6     

5 Тема 5 
Особливості словотворення у 
науковому письмі. Verbals: The 
Gerund, the Infinitive, the Participle. 

 4  6     



6 Тема 6 
Написання анотації. Структура, 
функція, зміст анотації. 

 4  6     

7 Тема 7 
Академічний та інформативний стиль 
анотації. Засоби і типи комунікації 
(Means and Types of Communication). 
Communication Models: 
1)verbal communication; 
2) non-verbal communication; 
3) written communication; 
4)formal and informal communication; 
5) visual communication. 

 4  6     

 
8 

 
Тема 8 
Граматичні аспекти академічного стилю. 
Узгодження підмета і присудка. 
Predicative Complexes. 

  
4 

  
4 

    

9 Тема 9 
Технічні аспекти оцінки англійських 
рефератів (масштабування, оцінка, і 
самооцінка) 

 2  4     

10 Тема 10 
Написання тез на наукову 
конференцію. Подання тез: вимоги та 
рекомендації. 

 2  4     

 ВСЬОГО  36  54     

 
 

2 семестр 
Форма навчання: денна 

№ 
п/п 

Номер і назва теми  Кількість годин Примітки 
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3 
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. 

20
24
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р.

 

2 семестр 
1 Тема 1 

Наукова стаття. Види академічних 
статей.  

 4  6     

2 Тема 2 
Структура наукової статті: Вступ. 

 4  6     

3 Тема 3 
Написання обзору літератури за 
темою. Як уникнути плагіату. 
Перефразування та резюмування. 
 

 4  6     

4 Тема 4 
Заключна частина академічної статті. 
Оформлення посилань у тексті, 
основні правила. 

 4  6     

5 Тема 5 
Вимоги міжнародних наукових 

 4  6     



журналів до статей, що подаються до 
друку.  

6 Тема 6 
Анотація. Види анотацій. 
Розширена анотація. Summary. 

 2  6     

7 Тема 7 
Написання тез на зарубіжну 
конференцію.  

 4  6     

8 Тема 8 
Академічна презентація: Структура, 
прийоми. 

 4  6     

9 Тема 9 
Пояснення даних, достовірність, 
посилання на наочні посібники, 
створення слайдів. 

 4  2     

10 Тема 10 
Доповідь на конференції. Захист своєї 
наукової думки, відповіді на 
запитання.  

 2  4     

 ВСЬОГО  36  54     

 
 

5. СХЕМА ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ 
 
 

5.1 Шкала відповідності оцінок: 
Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 
Добре/Good 82-89 

75-81 
Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 
Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 
 

5.2.Форми та організація оцінювання:  
 
Поточне оцінювання :  
            1 семестр 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 
(тиждень) 

Максимальна кількість 
балів (підсумкове 

оцінювання) 

Контрольне тестування за 
темами 

  

Тема 1 
Стратегії наукового письма. Поняття 
жанру наукового письма та 
дискурсу.  
Мультилінгвальний інтернет 
(Multilingual Internet: Internet and 
Cultural Diversity. 

2 тиждень 3 (усне опитування - 1 б., 
виконання дом. завдання 
– 4 б.: 4 вправи по 0,5 б.) 



Тема 2 
Жанри наукового письма.  
Стативні дієслова. Revision Tense-
Aspect Forms (Active and Passive 
Voice). 

4 тиждень 3 (усне опитування - 1 б., 
виконання дом. завдання 
–  4 б.: 4 вправи по 0,5 б.) 

Тема 3 
Стилі наукового письма.  
Problems of Language and Culture. 

6 тиждень 3 (усне опитування - 1 б., 
виконання дом. завдання 
–  4 б.: 4 вправи по 0,5 б.) 

Тема 4 
Академічний вокабуляр. 
Загальнонаукова лексика. Структура 
загальномовних наукових одиниць, 
представлених індивідуальними 
лексемами, словосполученнями, 
предикативними одиницями. 

8 тиждень 3 (усне опитування - 1 б., 
виконання дом. завдання 
–  2 б.: 2 вправи по 0,5 б., 
тестування  - 1 б.) 

Тема 5 
Особливості словотворення у 
науковому письмі. Verbals: The 
Gerund, the Infinitive, the Participle. 

9 тиждень 3 (усне опитування - 1 б., 
виконання дом. завдання 
–  2 б.: 2 вправи по 0,5 б., 
тестування  - 1 б.) 

Тема 6 
Написання анотації. Структура, 
функція, зміст анотації. 

10 тиждень 3 (написання анотації  
– 3 б.) 

Тема 7 
Академічний та інформативний 
стиль анотації. Засоби і типи 
комунікації (Means and Types of 
Communication). 
Communication Models: 
1)verbal communication; 
2) non-verbal communication; 
3) written communication; 
4)formal and informal communication; 
5) visual communication. 

11 тиждень 3 (усне опитування - 1 б., 
виконання дом. завдання 
–  4 б.: 4 вправи по 0,5 б.) 

Тема 8 
Граматичні аспекти академічного 
стилю. Узгодження підмета і 
присудка. 
Predicative Complexes. 

12 тиждень 3 (усне опитування - 1 б., 
виконання дом. завдання 
–  2 б.: 2 вправи по 0,5 б., 
тестування  - 1 б.) 

Тема 9 
Технічні аспекти оцінки англійських 
рефератів (масштабування, оцінка, і 
самооцінка) 

14 тиждень 3 (усне опитування - 1 б., 
виконання дом. завдання 
–  4 б.: 4 вправи по 0,5 б.) 



Тема 10 
Написання тез на наукову 
конференцію. Подання тез: вимоги 
та рекомендації. 

15 тиждень 3 (написання тез 
на наукову  
конференцію – 3 б.) 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                                                  30 
 
Поточне оцінювання:  
            2 семестр 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 
(тиждень) 

Максимальна кількість 
балів (підсумкове 

оцінювання) 
Контрольне тестування за темами   

Тема 1 
Наукова стаття. Види академічних 
статей. 

24 тиждень 3 (усне опитування - 1 б., 
виконання дом. завдання 
– 2 б.: 4 вправи по 0,5 б.) 

Тема 2 
Структура наукової статті: Вступ. 

26 тиждень 3 (усне опитування - 1 б., 
виконання дом. завдання 
– 2 б.: 4 вправи по 0,5 б.) 

Тема 3 
Написання обзору літератури за 
темою. Як уникнути плагіату. 
Перефразування та резюмування. 

27 тиждень 3 (написання обзору 
літератури за темою 
 – 3 б.) 

Тема 4 
Заключна частина академічної статті. 
Оформлення посилань у тексті, 
основні правила. 

28 тиждень 3 (виконання дом. 
завдання –  3 б.: 6 вправ 
по 0,5 б.) 

Тема 5 
Вимоги міжнародних наукових 
журналів до статей, що подаються до 
друку. 

29 тиждень 2 (усне опитування - 2 б.) 

Тема 6 
Анотація. Види анотацій. 
Розширена анотація. Summary. 

30 тиждень 3,5  
(написання розширеної 

анотації – 3,5 б.) 

Тема 7 
Написання тез на зарубіжну конференцію. 

31 тиждень 3 (виконання дом. 
завдання – 3 б.: 6 вправ по 
0,5 б.) 

Тема 8 
Академічна презентація: Структура, 
прийоми. 

33 тиждень 3 (усне опитування - 1 б., 
виконання дом. завдання 
–  2 б.: 4 вправи по 0,5 б.) 

Тема 9 
Пояснення даних, достовірність, 
посилання на наочні посібники, 
створення слайдів. 

35 тиждень 3 (виконання дом. 
завдання – 3 б.: 6 вправ по 
0,5 б.) 

Тема 10 
Написання тез на наукову 
конференцію. Подання тез: вимоги та 
рекомендації. 

37 тиждень 3,5 (написання тез на 
зарубіжну конференцію 
 – 3,5 б.) 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                               30 
 



Підсумкове оцінювання:          2 семестр 
 
Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна кількість балів 

 

Екзамен 38 40  
(лексико-граматичний тест рівня В2+ / 

С1 – 20 б., 
написання анотації до запропонованої 
статті англійською мовою – 10 б., 
написання параграфу на задану тему – 
10 б.) 

 
 

6. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 
             Мультимедійне обладнання. 
 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Основна:  
1. Baisara L. I., Besarab O. M., Honcharenko E. P., Styrnik N. S., Kryvosheia A. V.  How to Write 

an Academic Paper in English (Roadmap as a Guide for PhD Students) Англістика та 
американістика: б. наук. праць / ред. кол.: А. І. Анісімова (гол. ред.), Т. М. Потніцева 
(заст. гол. ред.) [та ін.]. Дніпро : ЛІРА, 2018.  Вип. 15.  С. 51-59.   

2. Evans V., Obee B. Upstream. Upper Intermediate, B2+-.EU: Express Publishing, 2016. 264 p. 
3. Evans V., Dooley J. Round-Up 5. Pearson Education. Longman, 2018.  144 p. 
4. Foley M. Longman Advanced Learners’ Grammar.  Pearson Education. Longman, 2020.  384 p. 
5. Murphy R. English Grammar in Use.  Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 392 с.  
6. Norris C. B. Academic Writing in English. Language Services. – Helsinki: University of 

Helsinki, 2016. – 85 p. 
7. Swales J. & C. Feak. Academic Writing for Graduate Students.  M.: Michigan ELT, 2012.  421 p. 
8. Карабан В. І. Переклад англійської наукової літератури.  Вінниця: «Нова книга», 2004.  

576 c.  
9. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма. Навчальний посібник для 

студентів, аспірантів і науковців.  Вид. 2.  Львів: ПАІС, 2003.  220 с.   
 
Додаткова: 
1. Dooley J., Evans V. Grammarway 4. Exprees Publishing, 1999.  276 р. 
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