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Анотація. Програму призначено для аспірантів із галузі знань 05 соціальні та поведінкові науки,
спеціальностей 053 психологія та 054 соціологія. Мета навчальної дисципліни – формування англомовної
професійно орієнтованої комунікативної компетентності з наукового письма на рівні С2 для забезпечення
ефективного письмового спілкування в професійному середовищі; розвиток здатності до критичного
мислення й самооцінювання для забезпечення подальшого саморозвитку, реалізації наукових прагнень
і вільного оперування в іншомовному просторі. Програма навчальної дисципліни містить три модулі:
академічне читання як підготовчий етап до академічного письма; особливості лексики й стилю наукового
письма; усна й письмова наукова комунікація. Програма визначає попередні вимоги з англійської мови
щодо знань і вмінь аспірантів, завдання навчального курсу, зміст навчання, передбачувані результати
вивчення дисципліни, форми й організацію оцінювання тощо. Програма пропонує список актуальних
наукових джерел за темами навчального курсу.
Ключові слова: галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053, спеціальність 054,
академічне англомовне письмо, доктор філософії.
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Программа учебной дисциплины “Академическое письмо (на английском языке)”
Аннотация. Программа создана для аспирантов отрасли знаний 05 социальные и поведенческие науки,
специальностей 053 психология и 054 социология. Цель учебной дисциплины – формирование англоязычной
профессионально ориентированной коммуникативной компетентности по научному письму на уровне
С2 для обеспечения эффективной письменной коммуникации в профессиональной среде, развитие
способностей к критическому мышлению и самооценке для обеспечения дальнейшего саморазвития,
реализации научных устремлений, свободного оперирования в иноязычном пространстве. Программа
учебной дисциплины состоит из трёх модулей: академическое чтение как подготовительный этап
к академическому письму, особенности лексики и стиля научного письма, устная и письменная научная
коммуникация. Программа определяет предварительные требования к знаниям и умениям аспирантов
по английскому языку; задания учебного курса; содержание обучения; предполагаемые результаты обучения,
а также формы и организацию оценивания знаний. Программа предлагает список современных научных
источников по темам учебного курса.
Ключевые слова: отрасль знаний 05 социальные и поведенческие науки, cпециальность 053 психология,
специальность 054 социология, академическое англоязычное письмо, доктор философии.
Babenko T., Maliy A. Kyiv Taras Shevchenko National University
The Curriculum of the Academic Course “English Academic Writing” for doctoral students
Abstract. The curriculum is designed for doctoral students majoring in 05 social and behavioral sciences,
specialisms 053 psychology and 054 sociology. The course curriculum aims at further development of professionallyoriented communicative competences in academic writing, which allows the learners to communicate effectively
in their academic and professional environments. The aim of the course is to form professionally-oriented
communicative competences in academic writing at C2 level for effective written performance in the professional
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environment; to develop general competences; to foster the ability to self-evaluation and capacity for autonomous
learning which enables the life-long learning in academic and professional situations. The course curriculum sets
the preconditioned level of knowledge; the course objectives and supposed results the doctoral students can
achieve by the end of the course. The Curriculum proposes a list of references on the topics of the course.
Key words: field of study 05 social and behavioral sciences, specialism 053 psychology, specialism 054 sociology, English Academic Writing, doctoral students.

ВСТУП
Програму обов’язкової навчальної дисципліни “Академічне письмо (англійською мовою)”
укладено відповідно до освітньо-наукової програми й навчального плану з підготовки в аспірантурі
докторів філософії зі спеціальностей 053 психологія та 054 соціологія.
Дисципліна забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта й спрямована
на формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності в писемному
й усному мовленні, достатньої для письмового опису й усного обговорення результатів своїх
наукових досліджень, а також повного розуміння фахових англомовних наукових текстів. Зміст
дисципліни та методи її викладання спрямовано на формування навичок і вмінь розв’язувати
комунікативні завдання будь-якого ступеня складності, що дасть змогу поєднати знання з фаху
та навички й уміння в сфері академічних інтересів.
1. Мета дисципліни – формування в аспірантів англомовної професійно орієнтованої
комунікативної компетентності на рівні С2 для забезпечення ефективного письмового й усного
спілкування в професійному середовищі; розвиток здатності аспірантів до самостійної роботи
й самооцінки, що уможливить подальший саморозвиток задля задоволення своїх наукових
інтересів; розширення й поглиблення соціокультурних знань аспірантів, що дасть змогу їм вільно
оперувати в іншомовному просторі.
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:
Аспірант має знати: лексико-граматичний матеріал, необхідний для розуміння
та продукування наукових англомовних текстів; методи написання структурованої наукової
роботи; стилістичні дискурсивні особливості тексту; мовні форми, властиві для офіційних
і розмовних регістрів професійного мовлення; лексичний і граматичний матеріал, необхідний
для розуміння й продукування професійно орієнтованих текстів; основні правила англійського
синтаксису.
Аспірант повинен уміти: здійснювати комунікацію в письмовій формі в межах фахової
тематики; використовувати адекватні лексичні й граматичні форми, дотримуватися норм
стилістики; розрізняти й створювати повноцінні зразки наукової комунікації іноземною мовою;
реферувати й анотувати автентичні наукові тексти, складати авторську анотацію до професійно
орієнтованого англомовного тексту й критичну анотацію (англійською мовою) до професійно
орієнтованого наукового україномовного тексту; самостійно здобувати потрібну інформацію
й творчо її використовувати для писемного англомовного спілкування.
3. Завдання курсу. Дисципліна “Академічне письмо (англійською мовою)” спрямована на:
формування вмінь ідентифікувати й створювати англійською мовою зразки всіх видів академічного
письма за фаховою тематикою (наукові статті, тези доповідей, критичні анотації, авторські
анотації, анотовану бібліографію тощо), а також розвиток умінь ситуативно орієнтованого
спілкування (участь у науковій конференції та дискусії, ділове й наукове листування),
що передбачає володіння стилістичними, лексичними й граматичними закономірностями цього
виду наукової діяльності; навчання аспірантів обирати відповідні мовні засоби комунікації
залежно від дискурсу.
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4. Результати навчання за дисципліною
На кінець опанування курсу аспірант повинен знати:
 види академічного письма; різні типи й структури академічного фахового тексту;
 загальні правила цитування та посилання на джерела з фаху;
 основні правила синтаксису академічного тексту;
 мовні форми, властиві для офіційних і розмовних регістрів професійного мовлення;
різновиди лексичних одиниць фахових текстів;
 способи швидкого читання фахових текстів; ефективного пошуку й обробки наукової
інформації;
 стилістичні дискурсивні особливості наукового тексту;
 особливості термінології фахових текстів з психології та соціології;
 методи написання структурованої наукової роботи;
 правила складання бібліографії;
 основні правила синтаксису наукового тексту;
 види авторських анотацій; структурування анотацій залежно від призначення; мову,
лексику й стиль авторських анотацій;
 принципи добору ключових слів;
 види критичних анотацій й бібліографічних анотацій, їх структурування, стилістичні
й синтаксичні особливості написання;
 види презентацій; правила створення відеопрезентації; особливості голосової презентації
доповіді;
 зразки мовлення для ведення дискусії з фахової проблеми.
На кінець опанування курсу аспірант повинен уміти:
 здійснювати комунікацію в письмовій (писемне мовлення й писемне спілкування) й усній
формах (говоріння) в межах фахової тематики;
 правильно застосовувати граматичні структури, притаманні науковим англомовним
текстам;
 читати фахові наукові тексти з різною цільовою настановою;
 використовувати на письмі й в усному мовленні граматичні структури та лексику,
притаманну академічному стилю;
 презентувати отриману інформацію з використанням схем, таблиць, графіків, діаграм;
 володіти навичками критичного читання;
 брати участь в обговорюваннях і дискусіях;
 знаходити й розуміти необхідну інформацію в іншомовних друкованих й електронних
джерелах з фахової тематики, застосовуючи відповідні пошукові методи й термінологію;
 вилучати необхідну інформацію й інтерпретувати її у відповідній письмовій або усній
формі;
 вести наукове листування з редакцією фахового англомовного журналу;
 розрізняти й створювати повноцінні зразки наукової комунікації іноземною мовою.
5. Схема формування оцінки
5.1. Форми оцінювання студентів:
1. Фронтальне опитування – 10 балів (max) / 6 балів (min)*
2. Письмові завдання для самостійної роботи (4 завдання) – 5 балів / 3 бали (за кожне)
3. Підсумкова контрольна робота – 10 балів / 6 балів
4. Реферативний огляд наукових джерел (за темою дослідження) – 10 балів / 6 балів
5. Написання авторської анотації й анотованої бібліографії до реферативного огляду (за темою
дослідження) – 10 балів /6 балів.
*Бали, менші, ніж зазначений мінімум, до загальної оцінки не додаються
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Семестрову оцінку формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх
тем, передбачених програмою, та виконання самостійних завдань й індивідуальних творчих
робіт. Максимальна кількість балів, які можна отримати протягом семестру, складає 60 балів.
Мінімальна кількість балів складає 60% від максимальної суми – 36 балів.
Підсумкове оцінювання (у формі екзамену)
Максимальна кількість балів за виконання екзаменаційних завдань складає 40 балів.
Екзамен складається з двох завдань. Перше завдання – виконання тесту щодо видів, структури
й функціонування різних видів академічного письма – оцінюється у 20 балів. Друге завдання –
написання анотації до україномовної наукової фахової статті – оцінюється у 20 балів. Для
отримання загальної позитивної оцінки сума отриманих балів має бути не меншою за 24 бали.
Умови допуску до підсумкового екзамену
Критично-розрахунковий мінімум, який дозволяє допустити аспіранта до підсумкового
екзамену, складає 36 балів. Аспіранти, які набрали в процесі поточного контролю меншу суму
балів, ніж критично-розрахунковий мінімум, до підсумкового екзамену не допускаються
і вважаються такими, які не виконали програмного мінімуму, передбаченого навчальним планом
дисципліни “Академічне письмо (англійською мовою)”.
5.2. Організація оцінювання
Фронтальне опитування здійснюється на початку лекційно-практичного заняття (за темою
попереднього заняття й результатами самостійної роботи, заданої на попередньому занятті).
Максимальна кількість балів, яку аспірант може отримати за фронтальну роботу, складає 10 /
6 балів (2,5 бали за кожну тему), що складає 10 % від підсумкової оцінки за дисципліну.
Письмові завдання виконуються аспірантом самостійно під час позааудиторної роботи після
опрацювання відповідної теми. Максимальна кількість балів, яку аспірант може отримати
за письмові завдання, складається з чотирьох завдань – 5 / 3 бали за кожне – загалом 20 / 12 балів,
що становить 20% від підсумкової оцінки за дисципліну. Реферативний огляд наукових джерел
за темою дослідження є письмовою роботою, яку аспірант виконує в позааудиторний час. Термін
виконання та здавання роботи на перевірку – передостаннє заняття. Максимальна кількість
балів, яку аспірант може отримати за реферативний огляд, складає 10 / 6 балів, що становить
10% від підсумкової оцінки за дисципліну. Авторська анотація й анотована бібліографія
є письмовою роботою, яка долучається до реферату й яку аспірант здає разом із рефератом
на передостанньому занятті. Максимальна кількість балів, яку аспірант може отримати
за авторську анотацію й анотовану бібліографію, складає 10 / 6 балів, що становить 10% від
підсумкової оцінки за дисципліну. Підсумкова контрольна робота є письмовою роботою, яку
виконують аспіранти на передостанньому занятті. Максимальна оцінка за підсумкову контрольну
роботу становить 10 / 6 балів – 10% від підсумкової оцінки за дисципліну. Аспірант, який отримав
за результатами поточного оцінювання не менш, ніж 36 балів, отримує допуск до підсумкового
екзамену з дисципліни.
Шкала відповідності
За 100-бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Відмінно / Excellent

75 – 89

Добре / Good

60 – 74

Задовільно / Fair

0 – 59

Незадовільно / Fail
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6. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план практичних і лекційних занять
№
п/п

Кількість годин
Назва
практичного заняття

Лекційнопрактичні
заняття

Самостійн
а робота

1

Академічне читання як підготовчий етап до
академічного письма. Види англомовних наукових
текстів. Принципи засвоєння й оброблення англомовної
інформації. Анотування й реферування наукової
інформації. Цитування й парафраза. Посилання

5 год

24 год

2

Академічне письмо. Особливості лексики й стилю
наукового письма. Структура, лексика і текст
наукової статті. Написання авторських анотацій
(abstracts) до наукових статей, дисертацій, доповідей

5 год

24 год

3

Усна й письмова наукова комунікація. Структура,
лексика і текст наукової доповіді. Презентація
наукового повідомлення й участь у дискусії.
Структура, лексика і текст наукового листування.
Структура, лексика і текст резюме (application letter)
і curriculum vitae (CV). Листування з науковими
журналами (Letter to the Editor; Cover letter)

5 год

24 год

Підсумкова контрольна робота

1 год

Всього

16 год

72 год
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