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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- нормативна для всіх спеціальностей
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

рівень володіння англійською мовою не нижче B2 (за ALTE)
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

забезпечити розвиток мовленнєвих умінь аспірантів для ефективного використання
англійської мови у професійних та академічних цілях
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Іноземний науковий дискурс
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.

Іномовний науковий текст
Питання з граматики
Жанри іномовного наукового тексту

Модуль 2. Складання наукового тексту
Тема 4
Тема 5.
Тема 6.

Композиції видів наукових текстів
Аналітичне читання: тексти за фахом
Лексико-граматичні особливості іномовного наукового тексту

Модуль 3. Науково-письмова комунікація
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Оформлення наукового дослідження в Європі та Україні
Бесіда з теми наукового дослідження. Реферування автентичних
текстів за фахом
Термінологічний глосарій за фахом

Модуль 4. Складання наукового тексту
Тема 10.
Тема 11.
Тема 12.

Правила оформлення бібліографії та посилань на джерела
інформації (в Європі та Україні)
Особливості англійської пунктуації в академічному письмовому
дискурсі. Структурні та змістовні аспекті наукових есе, анотацій.
Написання анотацій до наукових статей.
Написання анотації іноземною мовою до кандидатської роботи

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати та використовувати: широкий мовний словниковий запас, який вивчався під
час курсу, користуватись розмовними фразами, фразеологічними зворотами,
стійкими виразами та словосполученнями щодо тем курсу;
вміти (читання): виконувати різні види робіт з оригінальною літературою з фаху
відповідно до завдань кафедри іноземних мов і залежно від поставлених завдань,
що полягають у розумінні змісту й отриманні різноманітної інформації з
оригінального джерела, що прочитано;

-

-

-

-

вміти (аудіювання): визначати погляди і ставлення мовця так само добре, як зміст
інформації;
вміти (говоріння - монологічне мовлення): володіти мовленнєвим етикетом
повсякденного й професійного спілкування; проводити презентації; робити коротке
непідготовлене повідомлення з тематики, визначеної екзаменатором;
вміти (говоріння - діалогічне мовлення): вести бесіду, демонструючи елементи
розпиту, пояснення, висловлення власної думки та інше; уміти встановлювати
контакти у ситуаціях повсякденного, професійного та наукового спілкування
(контакти по телефону, обмін інформацією/дискусія);
володіти: типовими для наукової комунікації лексико-синтаксичними моделями та
термінологією галузі наукового дослідження; граматичними структурами, що є
необхідними для адекватного вираження відповідних ідей та понять, а також для
розуміння і продукування широкого спектру текстів у науковій сфері (усно та
письмово);
бути здатними: користуватися граматичними зворотами, специфічними для наукової
комунікації іноземною мовою; робити оптимальний набір лексики та граматичних
конструкцій при складанні наукових текстів різних типів (статей, анотацій, резюме,
монографій, тез, доповідей на конференціях і т.ін.); виконувати письмовий переклад
та письмовий анотаційний переклад текстів з відповідної галузі науки;
диференціювати різні типи наукових текстів та структурувати їх відповідно до чинних
міжнародних стандартів; усно та письмово представляти наукові результати
іноземною мовою відповідно до вимог міжнародних стандартів;
відповідально ставитися до виконуваної роботи, проявляти самостійність в
здійсненні самостійних узагальнень, прийняття рішень і виконання дій, спираючись
на власний досвід творчого розв’язання поставлених проблем.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

практичні заняття;
змішане навчання;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 30 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 10 балів
- Екзамен – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового контролю здобувачами вищої освіти, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
–
–

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (за економічною проблемою стаття в
фаховому або науковому виданні із індексом цитування в Scopus, Web of Science
англійською мовою );
за участь у написанні колективної монографії, навчального посібника за тематикою
дисертаційного дослідженні англійською мовою тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Методичні рекомендації до підготовки аспірантів та здобувачів до
складання іспиту кандидатського мінімуму з англійської мови усіх форм
навчання / укладач О.І. Танчик. Маріуполь: ДонДУУ, 2016. 43 с.
2. Яхонтова T.В. English academic writing (Основи англомовного наукового
письма): Навч. посібник для студентів, аспарінтів та науковців. Вид. 2-ге.
Львів: ПІАС, 2003. 220 с.

Англомовні
видання:

1. Bailey S. Academic writing for international studies of business. Taylor
and Fransis Group, 3rd ed. New York: Taylor & Francis e-Library, 2011.
272 p.
2. Black M., Sharp W. Objective IELTS: Intermediate. Cambridge:
Cambridge University Press, 2010. 144 p.
3. Jordan R. English for Academic Purposes. Cambridge: Cambridge
University Press, 2010. 217 p.
4. Helen Hoyt Schmidt. Advanced Grammar. USA: Person Education, Inc.,
2015. 325p.
5. Sowton C. 50 steps to improving your academic writing: Study book /
Sowton Chris Garnet Education, 2012. 237 p.
6. Sword H. Stylish Academic Writing / Helen Sword. Harvard University
Press, 2012. 240 p.

Інтернет джерела

1. Business English Pod. URL: http://www.businessenglishpod.com/
2. Adrian Wallwork, Англійська для академічної кореспонденції URL:
http://www.movi.com.ua/pidrucniki-angliyskoyi-movi/3382-angliyska-dljaakademichnoji-korespondentsiji

