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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 3 

Галузь знань:  

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 

Психологія 

Спеціалізація:  

 

Рік підготовки 

ІІ 

Семестр 

ІІІ-ІV 

Лекції 

0 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 90 

 
Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

30 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – залік 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення: формування у здобувачів загальних та спеціальних (наукових, 

фахових, предметних) компетентностей: 

-  здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 

іноземних джерел на основі сучасних методологій наукової діяльності; 

- знати та переосмислювати існуючі нові теоретичні моделі та психологічні підходи до 

аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження; 

- визначати свої професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної 

кваліфікації засобами іноземної комунікації. 

- розвиток здатності формувати уміння обґрунтовано описувати та впроваджувати 

результати власних науково-пошукових досліджень іноземною мовою у міжнародних 

наукових виданнях; формувати загальні та професійно-орієнтовані комунікативні 

мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення 

їх ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі; формувати 

загальні компетенції; сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до 

самостійного навчання, що дозволятиме їм продовжувати навчання в академічному і 

професійному середовищі. 

 Заплановані результати навчання: 

- залучення здобувачів до таких академічних видів діяльності, які активізують та 

розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;  

- формування професійних компетенцій здобувачів з метою розвитку їх особистої 

мотивації; 

- зміцнення впевненості аспірантів як користувачів іноземної мови, а також їх 

позитивне ставлення до вивчення професійної іноземної мови;  

- досягнення широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних наукових 

проблем, для того, щоб діяти належним чином у професійних та академічних ситуаціях;  

- вміння співвідносити теоретичні знання з практичними потребами майбутньої 

професійної діяльності; 

- розвиток уміння працювати з науковою та фаховою літературою;  

Завдання навчальної дисципліни «Англійська мова наукового спрямуванням» – 

формування основних складових іншомовної науково-професійної комунікативної 

компетентності, зокрема: 

• лексичної компетентності: формування умінь і навичок вживання наукової лексики та 
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мовних кліше; 

• граматичної компетентності: засвоєння знань, формування умінь і навичок вживання 

певних граматичних конструкцій; 

• мовленнєвої компетентності: формування умінь і навичок усної та письмової 

комунікації, зокрема, монологічного та діалогічного мовлення, участі у дискусіях, 

конференціях, круглих столах, написання різних видів письмових наукових робіт; 

• соціокультурної компетентності: знайомство з особливостями іншомовної науково-

професійної комунікації у сфері інформаційних технологій, розвиток уміння будувати 

свою мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурної специфіки країни, мову якої 

вивчають.  

Іншомовна комунікативна компетентність формується у процесі виконання 

здобувачами таких видів мовленнєвої діяльності: 

• читання: формування умінь і навичок розуміння, вилучення необхідної інформації, 

інтерпретації та перекладу у процесі опрацювання наукових текстів; 

• письмо: виконання письмових вправ та завдань, що відображають лексичний і 

граматичний матеріал; створення різножанрових письмових дискурсів у процесі 

написання письмових робіт різних форматів; 

• аудіювання: прослуховування інформації з подальшим її опрацюванням у формі 

виконання відповідних вправ та завдань; 

• усне мовлення: продукування усного дискурсу на наукові теми у формі монологічного, 

діалогічного та полілогічного мовлення. 

 Також завдання навчальної дисципліни «Англійська мова наукового 

спрямуванням» - формування основних складових іншомовної науково-професійної 

комунікативної компетентності, зокрема: лексичної компетентності: формування умінь і 

навичок вживання наукової лексики; граматичної компетентності: засвоєння знань, 

формування умінь і навичок вживання певних граматичних конструкцій; мовленнєвої 

компетентності: формування умінь і навичок усної та письмової комунікації, зокрема, 

монологічного та діалогічного мовлення, участі у дискусіях, конференціях, круглих 

столах, написання різних видів письмових наукових робіт; соціокультурної 

компетентності: знайомство з особливостями іншомовної науково-професійної 

комунікації у сфері інформаційних технологій, розвиток уміння будувати свою 

мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурної специфіки країни, мову якої 

вивчають. 

Програма визнає, що вступний рівень аспірантів дорівнює В2 (незалежний 

користувач), тобто він забезпечує їхню незалежну комунікативну компетенцію для того, 

щоб доктори філософії могли ефективно функціонувати в науковому та професійному 

середовищі.   

 Програма передбачає широке використання різноманітних методів активізації 

пізнавальної діяльності, які сприяють розкриттю власного внутрішнього потенціалу, 

власних творчих можливостей психологів. 

Пропонована програма містить тематику лекційних та практичних занять, перелік 

завдань для самостійної роботи, в тому числі й дослідницьких, питання для перевірки 

знань, перелік основної та додаткової іноземної літератури. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1.  

Іноземний науковий дискурс 

 

Тема 1. Іншомовний науковий текст. 

 

Науковий текст – діалектика ступенів пізнання. Формулювання та узагальнення 

пізнавальних завдань. Переказ та узагальнення основних результатів дослідження 

англійською мовою. Логіка – структурна композиція наукового тексту рідною мовою та 

іноземною. Сигнальна функція абзацу. Пошуковий образ статті. Заголовочний комплекс. 

Література: [1; 2; 4-7; 16-18]. 

 

Тема 2. Жанри іншомовного наукового тексту.  

 

Анотація, тезиси, наукова стаття, наукова доповідь, науковий проект. Основні 

методологічні параметри наукового дослідження в іншомовних наукових текстах.  

Література: [1; 2; 7; 15]. 

 

Тема 3. Основні особливості та елементи наукових текстів. 

 

Граматика наукових стилів. Академічний словник. Цитування. 

Література: [1; 2; 5-11]. 

 

Тема 4. Композиції видів наукових текстів.  

 

Нарративні, дескриптивні та детерміновані види наукового тексту. Структура анотації, 

тезисів, наукової статті, наукової доповіді, наукового проекту. Ключові слова. Назва 

(заголовок), анотація, введення, основна частина, висновки, посилання на джерела.  

Література: [1; 2; 3; 18]. 

 

Змістовний модуль 2. 

Науково-письмова комунікація 

 

Тема 5. Лексико-граматичні особливості іншомовного наукового тексту. 

 

Лексика та фразеологія наукового тексту. Концепт, поняття, термін. Понятійний апарат.  

Умовні позначення, символи, скорочення і терміни в іномовному науковому тексті.  

Література: [1; 4; 6; 7; 15; 18]. 

 

Тема 6. Правила оформлення наукового дослідження в Європі та Україні. 

 

Правила оформлення наукового дослідження.  

Література: [1; 2; 15]. 

 

Тема 7. Термінологічний глосарій за спеціальністю. 

 

Пошук еквівалентної відповідної рідній мові термінології в лексикографічних джерелах 

Європи та Америки. 

Література: [1; 2; 6;7]. 

 

 

Змістовний модуль 3. 

Науковий текст та його особливості 
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Тема 8. Правила оформлення бібліографії та посилань на джерела інформації. 

(в Європі та Україні). 

 

Система посилань та оформлення бібліографії. Оформлення посилань на електронні 

джерела інформації. 

Література: [1; 5]. 

 

Тема 9. Написання анотації іноземною мовою. 

 

Вимоги до структури, оформлення, мови та мовлення презентацій. Усна презентація 

дослідження. 

Література: [1-7]. 

 

Тема 10. Оформлення презентацій наукових текстів технологічними засобами. 

 

Реферування з метою подальшого використання у науковій роботі. Особливості 

перефразування. 

Література: [1; 15; 16; 17]. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

Л 
 

СР ПР 

1 2 3 4 5 

6 Модуль 1. Іноземний науковий дискурс 

 
Тема 1. Іншомовний науковий текст. 8  3 5 

Тема 2. Жанри іншомовного наукового тексту.  8  3 5 

Тема 3. Основні особливості та елементи наукових 

 текстів. 

7  2 5 

Тема 4. Композиції видів наукових текстів.  
7  2 5 

Усього годин за змістовим модулем 1 
30 - 10 20 

Модуль 2. Науково-письмова комунікація 

Тема 5. Лексико-граматичні особливості іншомовного 

наукового тексту. 

12  4 8 

Тема 6. Правила оформлення наукового дослідження в Європі 

та Україні. 

9  3 6 

Тема 7. Термінологічний глосарій за спеціальністю. 
9  3 6 

Усього годин за змістовим модулем 2 
30 - 10 20 

Модуль 3. Науковий текст та його особливості 

 
Тема 8. Правила оформлення бібліографії та посилань на 

джерела інформації. 

(в Європі та Україні). 

 

9  3 6 

Тема 9. Написання анотації іноземною мовою. 
9  3 6 

Тема 10. Оформлення презентацій наукових текстів 

технологічними засобами. 

12  4 8 

Усього годин за змістовим модулем 3 
30  10 20 

Разом 
90 - 30 60 
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5. Теми та зміст практичних занять  

 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Англійська мова наукового спрямування 

1.  Тема1. Іншомовний 

науковий текст. 

Сформулювати та узагальнити пізнавальні 

завдання. Переказати основні результати 

дослідження англійською мовою. 

Сформулювати заголовк до наукової статті 

іноземною мовою. Підготувати 

самопрезентацію. 

3 

2.  Тема 2. Жанри 

іномовного наукового 

тексту. 

Зробити порівняльний аналіз наукового та 

бубліцистичного текстів. 

3 

3.  Тема 3. Основні 

особливості та елементи 

наукових текстів. 

Ознайомитись зі структурними елементами 

тексту. Скласти план до переказу наукової 

статті. 

2 

4.  Тема 4. Композиції видів 

наукових текстів. 

Ознайомитись з основними методологічними 

параметрами наукового дослідження в 

іншомовних наукових текстах. 

2 

5.  Усього годин за змістовим модулем 1 10 

Змістовий модуль 2. 

Науково-письмова комунікація 

6.  Тема 5. Лексико-

граматичні особливості 

іншомовного наукового 

тексту. 

Підготувати доповідь на тему свого дослідження 4 

7.  Тема 6. Правила 

оформлення наукового 

дослідження в Європі та 

Україні. 

Підготувати тези доповіді з результатами свого 

дослідження. 

3 

8.  Тема 7. Термінологічний 

глосарій за спеціальністю. 

Пошук еквівалентної відповідної рідній мові 

термінології в лексикографічних джерелах 

Європи та Америки. 

3 

Усього годин за змістовим модулем 2 10 

Змістовий модуль 3.  

Науковий текст та його особливості 

9.  Тема 8. Правила 

оформлення бібліографії та 

посилань на джерела 

інформації (в Європі та 

Україні). 

Оформити список посилань тез доповіді та 

список використаних джерел. 

3 

10.  Тема 9. Написання 

анотації іноземною 

мовою. 

Підготувати анотацію до наукової статті. 3 

11.  Тема 10. Оформлення 

презентацій наукових 

текстів технологічними 

засобами. 

Підготувати презентацію за результатами свого 

дослідження. 

4 

12.  Усього годин за змістовим модулем 3 10 
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6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год.,  

4. Виконання індивідуальних завдань – 20 год. 

Усього  60 год. 

 

7. Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Змістовий модуль 1.  

Англійська мова наукового спрямування 

Аналіз наукових статей 

англійською мовою 

 

 

1. Читання оригінальної фахової 

літератури англійською мовою.  

2. Укладання словника термінів з фаху. 
20 

Змістовий модуль 2. 

Науково-письмова комунікація 
 

Особливості структурних 

компонентів наукового тексту 

3. Письмовий аналіз іншомовного тексту 

наукового спрямування. 

4. Написання розширеної анотації 

англійською мовою до прочитаного.  

5. Виконання лексико-граматичних вправ. 

20 

Змістовий модуль 3. 

Науковий текст та його особливості 

Підготовка наукового тексту 1. Підготувати науковоу статтю 

відповідно до вимог 
20 

 Разом 60 

 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Англійська мова наукового спрямування» 

використовуються проблемні методи навчання. 

Під час практичних занять курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань; 

 ситуаційні завдання («кейс-стаді»); 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах); 

 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у формі 

усного та письмового опитування з кожного модуля. З кожного модуля здобувачам PhD 

пропонується завдання різного характеру, які оцінюються, також оцінюється активна 

участь в обговоренні проблемних ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – залік. 
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10. Критерії та шкала оцінювання 

 Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD 

при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 

«Англійська мова наукового спрямування», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості 

балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим аспірантам, які виконали всі види 

навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за 

результатами поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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11. Рекомендована література 

 

11.1. Базова література: 

 

1. Чиханцова, О.А. (2018). Навчально-методичні рекомендації з написання наукових 

статей з психології іноземною мовою для студентів магістратури та аспірантів за 

напрямом підготовки 053 Психологія. Київ: Університет «Україна». 

2. Щербина, С. (2016). Англійська мова наукового спілкування : метод. вказ. : для 

магістрів спец. «Комп’ютерна інженерія» та «Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології». Ч. 1 (електронне видання. Кіровоград. нац. техн. ун-т. Кіровоград : 

КНТУ. 

3. Baiov, S. (2016). Good English Guide. Shakespir. 

4. Sandford, G., & Day, J. (2011). Cambridge English for Human Resources with Audio 

CDs. Cambridge University Press. 

5. Tamzen, A. (2011). Cambridge English for Scientists Student's Book with Audio CDs. 

Cambridge University Press. 

6. Doumont, J., Grossenbacher, L., Matta, C., & Cham, J. (2018). English Communication 

for Scientists. Retrieved from: https://commons.erau.edu/db-wx-280-fall2018/5 

7. English Communication for Scientists Unit 2: Writing Scientific Papers. Retrieved from: 

https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-

14053993/118519636/ 

 

11.2. Додаткова література: 

 

6. Roche, M. (2019). Basic English Grammar for Advanced Learners : Basic English 

Grammar for Use of English Series. 

7. Azar, B., & Hagen, S. (2016). Understanding and Using English Grammar, SB with 

MyEnglishLab. International Edition. 

8 Retter, S. (2019). English learning with suffixes. The 100 most used English suffixes with 

300 phrase examples. Learn the meaning of suffixes to understand unknown words and 

expand your vocabulary without effort. 

9. Richardson, H. (2017.). English Grammar Made Easy. Step-by-step Lessons To Improve 

Your Writing and Speaking. 

10. Master, P. (2017). Systems in English Grammar. An Introduction for Language Teachers. 

11. Berry, R. (2018). English Grammar : A Resource Book for Students. 2nd.Ed. 

12. English Grammar in Use. Retrieved from: http://english03.ru/soderzhanie_murphy 

13. Online Dictionaries. Retrieved from: http://www.bucknell.edu/rbeard/diction/html 

14. English for Science Links. Режим доступу - http://www.hut.fi/rvilmi/EST 

 

11. 3. Відео матеріали: 

 

15. How to write a scientific paper. Retrieved from: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vky9PDKx5KU 

16. How to Write a Paper in a Weekend (By Prof. Pete Carr). Retrieved from: 

https://www.youtube.com/watch?v=UY7sVKJPTMA 

17. 5 tips to improve your writing in English. Retrieved from: 

https://www.youtube.com/watch?v=GgkRoYPLhts 

18. How to write a good essay: Paraphrasing the question. Retrieved from: 

https://www.youtube.com/watch?v=o9aVjBHEEbU 

19. How to increase your vocabulary. Retrieved from: 

https://www.youtube.com/watch?v=53SIKuCuHv0 

20. Teach me STATISTICS in half an hour! Retrieved from: 

https://commons.erau.edu/db-wx-280-fall2018/5
https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-14053993/118519636/
https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-14053993/118519636/
https://bookauthority.org/author/Marc-Roche
https://www.amazon.com/dp/1797896180?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1797896180?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1797896180?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1797896180?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1797896180?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1797896180?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1797896180?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/0134275268?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1797896180?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1797896180?tag=uuid10-20
http://english03.ru/soderzhanie_murphy
http://www.bucknell.edu/rbeard/diction/html
http://www.hut.fi/rvilmi/EST
https://www.youtube.com/watch?v=Vky9PDKx5KU
https://www.youtube.com/watch?v=UY7sVKJPTMA
https://www.youtube.com/watch?v=GgkRoYPLhts
https://www.youtube.com/watch?v=o9aVjBHEEbU
https://www.youtube.com/watch?v=53SIKuCuHv0
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https://www.youtube.com/watch?v=kyjlxsLW1Is 

21. How to Introduce Yourself in English (Like a Pro). Retrieved from: 

https://soenglish.me/introduce-yourself/ 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua 

2. Електронна бібліотека НПН України http://lib.iitta.gov.ua 

3. Офіційні сайти періодичної літератури: 

1. Scientific journal ‘Social Welfare Interdisciplinary Approach’. Режим доступу: - 

http://www.socialwelfare.eu/index.php/sw/index 

2. New Ideas in Psychology. Режим доступу: - www.journals.elsevier.com/new-ideas-in-

psychology 

3. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context. Режим доступу: - 

http://www.sciencedirect.com/journal/the-european-journal-of-psychology-applied-to-

legal-context 

4. Journal of Psychosomatic Research. Режим доступу: - 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223999 

5. Journal of Psychiatric Research. Режим доступу: - 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223956 

Mental Health and Physical Activity. Режим доступу: - 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/17552966 

 

              Соціальні мережі для співпраці вчених усіх наукових дисциплін: 

 Academia.edu: https://www.academia.edu/  

 ResearchGate:  https://www.researchgate.net/ 

 Соціальні мережі науковців (Scientific Social Community): https://www.science-

community.org/uk 

 Українські науковці в світі (Ukrainian Scientists Worldwide): https://www.science-

communit  
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/17552966
https://www.academia.edu/
https://www.science-community.org/uk
https://www.science-community.org/uk
https://www.science-communit/
https://www.science-communit/

	11.2. Додаткова література:

