
«АКАДЕМІЧНА АНГЛІЙСЬКА МОВА» 
Метою  навчальної  дисципліни  «Академічна  англійська  мова»  є  формування

англомовної комунікативної компетенції, що є складовою комплексної системи підготовки
докторів філософії. 

Завдання: формування в майбутніх докторів філософії лінгвістичних компетенцій,
необхідних для розуміння та  аналізу наукових та  професійно-орієнтованих текстів,  для
презентації  та  обговорення  результатів  своєї  наукової  діяльності  англійською мовою  в
усній (PowerPoint,  Poster презентації;  наукова доповідь) та писемній (анотація, реферат,
стаття) формах, а також металінгвістичних компетенцій, як от: критичне мислення, аналіз і
синтез інформації, об'єктивність і повага до інших ідей та текстів, наукова доброчесність.

Результат: У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен:
знати:  стратегії  ефективного  письма  та  стратегії  ефективного  мовлення;

стилістичні  риси  академічних  текстів  з  урахуванням вимог  до англомовного наукового
дискурсу та вимог наукометричних видань, які відносяться до SCOPUS і  Web of Science;
типи  вокубуляру;  академічні  слова;  термінологію  та  ключові  слова  з  теми  власного
наукового  дослідження;  стратегію  активного  читання  англомовних  текстів;  анотування
англійською мовою наукових статей; структуру реферування наукових текстів, досліджень,
дисертацій  англійською мовою; правила наукової доброчесності.

вміти:  використовувати  мовні  навички  в  усіх  видах  мовленнєвої  діяльності
(аудіювання,  мовлення,  читання,  письмо);  аналізувати  та  синтезувати  інформацію,
викладену  в  наукових  джерелах,  використовувати  її  для  написання  власних  наукових
статей; виконувати анотування та реферування наукових статей, досліджень, дисертацій
англійською  мовою;  писати  статтю,  анотацію,  реферат, доповідь,  тези  із  дотриманням
міжнародних  вимог  до  англомовного  наукового  дискурсу  та  вимог  наукометричних
видань, які відносяться до SCOPUS і Web of Science; коректно наводити цитати; складати
бiблiографiю;  виступати з  презентацiями (PowerPoint,  Poster)  або доповiдями з  питань,
пов’язаних з темою дослідження; враховувати аудиторiю i мету висловлювання; викласти
план-схему  висловлювання  та  логiчно  структурувати  ідеї;  користуватись  адекватними
стратегiями  пiд  час  дискусiй,  ceмінарів  та  консультацiй;  виконувати  індивідуальні
завдання  означеної  проблематики;  виявляти  самостійність  і  відповідальність;
дотримуватись правил наукової доброчесності.

Зміст курсу:
Семестр 1. Academic Writing, форма контролю – залік

Тема 1. Effective academic writing
Тема 2. Academic Vocabulary. 
Тема 3. Annotation. 
Тема 4. Abstract. 
Тема 5: Plagiarism

Семестр 2. Academic Speaking, форма контролю – екзамен
Тема 1. Effective academic speaking
Тема 2. PowerPoint Presentation. 
Тема 3. Poster presentations
Тема 4. Oral Scientific Presentation. 

Місце у структурно-логічній схемі: читається на першому році навчання.


