
 

    

«Професійна англійська мова для наукового спілкування» 
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Шифр та назва спеціальності 051 – Економіка            073 - Менеджмент 
Назва освітньо-наукової програми    Економіка                      Менеджмент 

ВИКЛАДАЧ 
 
 

 
 
 
 
 
 

Вереітіна Ірина Анатоліївна, kozak_admin@ukr.net, 0674215883 
кандидат педагогічних наук, доцент 
Досвід роботи - понад 30 років 
Автор понад 60 наукових праць, у тому числі 6 навчальних посібників для здобу-
вачів вищої освіти з грифом МОН України 
Коло наукових інтересів - методичні та педагогічні засади взаємопов’язаного інтегрованого 
навчання різних видів мовленнєвої діяльності, реалізація компетентнісного підходу в освіті, нові 
форми організації навчання мов для спеціальних цілей, наукової та професійної комунікації (вір-
туальність в освітньому середовищі, мультимедійні підручники та електронні посібники навча-
льного призначення).  
Профіль НПП 
Google Scholar  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mT8sbVsAAAAJ&hl=en   
Web of Science ResearcherID M-3718-2015 
Orcid https://orcid.org/0000-0002-9262-6769  
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId =57207875091  

  

СИЛАБУС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

mailto:kozak_admin@ukr.net
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mT8sbVsAAAAJ&hl=en
https://publons.com/researcher/M-3718-2015/
https://orcid.org/0000-0002-9262-6769
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId%20=57207875091


 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Дисципліна «Професійна англійська мова для наукового спілкування»  належить до переліку 
дисциплін загальної підготовки здобувача та спрямована як на розвиток мовнокомунікатив-
ної, текстової, термінологічної, лексикографічної культури дослідника, так і на  поглиблення 
і систематизацію знань щодо створення усних і писемних академічних текстів дослідниць-
кого характеру. Вона передбачає здобуття мовних компетенцій, необхідних для розуміння 
та ефективного аналізу усних і письмових наукових та професійно-орієнтованих текстів, 
для презентації та обговорення результатів своєї наукової діяльності англійською мовою в 
усній та писемній формах, а також формування уміння у повному обсязі донести свою думку 
до реципієнта. 

Мета та цілі 

Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна англійська мова для наукового спіл-
кування»  є формування іншомовної комунікативної компетентності, умінь, необхідних для 
виконання комунікативних завдань, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю, під-
готовка до ефективного спілкування іноземною мовою в професійному середовищі, що пе-
редбачає наявність таких мовленнєвих вмінь та мовних знань, котрі після закінчення курсу 
дають можливість: 

- знаходити нову текстову/графічну інформацію, що міститься в англомовних матеріа-
лах.  Тексти можуть містити візуальну інформацію відповідно до змісту. Рівень В1 – 
уміти виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, робити 
висновки, висловлювати власне ставлення до отриманої інформації. Загальний обсяг тек-
сту – 1600 слів; рівень В2 - розуміти деталі, думку та ставлення автора у тексті, визна-
чати мету, ідею висловлювання, вміти відтворювати зв’язність та послідовність логіч-
них зв’язків у тексті. Загальний обсяг тексту – 2100 слів.; 
- знаходити нову аудіо/відео інформацію, що міститься в англомовних матеріалах; 
- аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідним для 
виконання професійних завдань. Рівень В1 – вибрати необхідну інформацію з прослухано-
го, рівень В2 – повністю зрозуміти текст на слух, виокремити та зрозуміти професійно-
зорієнтовану інформацію (дати, інструкції, назви тощо); 



 

- перекладати англомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись двомовними, 
термінологічними та іншими словниками. Обсяг текстів складає 400-450 слів (рівень В1) 
та 500-550 слів (рівень В2); 
- писати професійні тексти  англійською мовою (обсяг письмового повідомлення не мен-
ше 100 слів (відповідно до рівня В1) та 150 слів (відповідно до рівня В2)); 
- демонструвати міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професій-
ному контексті; 
- обговорювати пов’язані з професійною сферою питання. 
Курс має практичне спрямування, націлений на формування професійних компетентнос-

тей, необхідних для провадження інноваційної науково-дослідницької діяльності, шляхом по-
глиблення та систематизації системи наукових теоретичних та практичних знань про сут-
ність академічного професійноорієнтованого спілкування в писемній та усній формах та пі-
двищення комунікативної компетентності слухачів, що буде спонукати їх до пошуку ефек-
тивних рішень в ході підготовки та презентації науково-дослідних робіт; сприяти усвідом-
ленню необхідності дотримання норм професійної етики та академічної доброчесності, фо-
рмуванню здатності планувати і вирішувати завдання професійного розвитку, стратегій 
дослідницького самовдосконалення, вдосконалювати навички та вміння продукування якісних 
текстів фахового спрямування англійською мовою, вихованню професійних і особистісних 
якостей здобувача, необхідних для здійснення науково-дослідної діяльності.. Він, відповідно, 
ґрунтується на наступних цілях:  

-Практична: формувати загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві 
компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення ефективно-
го спілкування в академічному та професійному середовищі.  
-Освітня: формувати загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички, ком-
петенцію існування та вміння вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та 
здатності до самостійного навчання. 

Формат Практичні заняття, консультації, самостійна робота з ресурсами  Інтернет - мережі. Під-
сумковий контроль – залік, екзамен. 



 

Результати  
навчання 

Вивчення дисципліни передбачає формування певного комплексу компетенцій для здійснення 
наукового дослідження, який допомагає формувати як лінгвістичні (мовні, синтаксичні, сти-
лістичні, риторичні), так і металінгвістичні компетенції, зокрема, вміння логічно та кри-
тично мислити, аналізувати і синтезувати іномовну інформацію, аналізувати й реферувати 
англомовні та україномовні джерела за фахом англійською мовою. Курс сприяє усвідомленню 
здобувачами необхідності дотримання норм професійної етики, академічної доброчесності 
науковця та освітянина та розширення загального культурного світогляду. 
 У межах цього курсу здобувачі опановують вміннями організовувати науково-дослідницький 
процес, вибудовувати логіку науково-дослідницької роботи, розвивати культуру праці з іно-
мовними науковими текстами, враховуючи особливості цитування згідно з міжнародними 
стандартами, планувати і вирішувати завдання професійного та особистісного розвитку і 
самовдосконалення. 
В результаті освоєння дисципліни «Професійна англійська мова для наукового спілкування» 
здобувач повинен: 
знати: 
- загальний (розмовний і академічний) вокабуляр (щонайменше 2500 лексичних одиниць) і спе-
ціальний академічний вокабуляр (не менше 300 лексичних одиниць за профілем спеціальнос-
ті); 
- особливості академічного (письмового та устного) стилю; 
- особливості академічної граматики та лексики; 
- розмовні формули етикету професійного спілкування; 
- прийоми структурування наукового дискурсу. 
вміти: 
В області академічного читання: 
- читати професійно спрямовані тексти з максимальним витягом інформації з прочитаного 
(найбільш складні – зі словником); 
- розуміти основний зміст аутентичних академічних текстів; 
- звиділяти значущу інформацію з довідково-інформаційних текстів, каталогів, тезисів, ан-
нотацій і т.д .; 
- розуміти основні ідеї текстів і статей за фахом (без словника); 



 

- критично осмислювати основні точки зору, факти, висновки автора і коротко передавати 
основні положення тексту. 
В області академічного аудіювання 
- розуміти лекції і записувати ключові слова; робити короткий конспект; 
- зрозуміти основні думки дискусії в своїй спеціальній області; 
- брати участь в розмові, висловлюючи свої думки і відповідаючи співрозмовнику; 
- зрозуміти розмову по телефону і підтримати розмову по телефону. 
В області академічного говоріння 
- висловити і підтримати свою точку зору, висуваючи відповідні пояснення, аргументи і ко-
ментарі; 
- робити чіткі, детальні презентації за тематикою своєї академічної області; почати, під-
тримати і закінчити розмову; 
- організувати і брати участь в дискусії на знайомі теми, попросити повторити і пояснити 
деякі слова і фрази. 
- виступити з презентацією перед студентською аудиторією і вміти відповісти на питання 
студентів. 
В області академічного письма 
- обговорювати спеціальні питання по електронній пошті; 
- коротко підсумувати зміст академічних статей в письмовій формі; 
- написати огляд книги (підручника, довідника і т.д.), висловити свою думку і коротко пере-
рахувати позитивні і негативні моменти; 
- написати виступ (текст презентації) по своїй спеціальності; 
- створити глосарій термінів з дефініціями англійською мовою. 
В області академічної лексики і граматики (протягом курсу навчання)  
- вивчати академічну лексику (загальну і спеціальну); 
- розпізнавати спеціальну лексику по контексту; 
- розпізнавати, аналізувати в тексті граматичні структури і лексику академічної англійсь-
кої мови. 
володіти: 
- професійними навичками академічного читання, письма, аудіювання та говоріння. 



 

В області академічного читання: 
- компетенціями критичного і аналітичного мислення для глибокого розуміння тексту, син-
тезу інформації і обговорення точки зору і позиції автора, а також вираження власних ду-
мок (вивчаюче читання - максимально повне і точне розуміння всієї інформації, що  міс-
титься в тексті і критичне її осмислення); 
- технологіями переглядового (вибіркового) читання для прийняття рішення про вибір мате-
ріалу і його використання в академічних цілях; вивчаючого читання для аналізу лексико-
граматичних структур в академічному тексті; пошукового читання для пошуку літератури 
для використання в академічних цілях (наприклад, в бібліотечному каталозі, або в електрон-
них пошукових системах); ознайомчого читання для вилучення основної інформації, що  міс-
титься в тексті. 
В області академічного письма: 
- технологіями критичного і аналітичного мислення для написання відповіді на електронний 
лист, звернення, запрошення і т.д. 
- стратегіями сприйняття, аналізу, створення письмових текстів різних академічних жан-
рів, вести запис (конспект) основних фактів і думок (з аудіо-, відеозаписів, текстів для чи-
тання), тез усного виступу / лекції, письмової доповіді, письмового оформлення презентацій і 
т.д. 
В області академічного аудіювання: 
- технологіями сприйняття на слух і розуміння основного змісту автентичних текстів (по-
відомлення, презентація, лекція, світська бесіда і т.д.). 
В області академічного говоріння (діалог, полілог): 
- технологіями підготовки презентації в PowerPoint, виступу на конференції, дискусії на се-
мінарі; 
- технологією роботи в групі, команді; 
- стратегією спілкування з іншомовними колегами; 
- стратегіями спілкування під час презентації (відповіді на питання); 
- технологіями ведення світської бесіди (small talk); 
В області перекладу: 
Знати способи перекладу з англійської мови на українську і з української на англійську (екві-



 

валент, аналог, перекладацькі трансформації, контекстуальні заміни та ін.); 
Вміти: розрізняти багатозначність слів, адекватно передавати зміст наукового тексту з 
дотриманням норм рідної мови; 
Володіти: технологіями реферативного перекладу, навичками користування двомовного і 
тлумачного словника. 
Володіти загальнокультурними компетенціями: 
- використовувати англійську мову в повсякденному житті, в зарубіжних поїздках і в диску-
сіях на загальнокультурні теми; 
- продукувати монологічне висловлювання і ведення бесіди в рамках своєї спеціальності; 
- критично осмислювати знання культури та традицій країн мова яких вивчається; 
- критично аналізувати і зіставляти фактори культури різних країн; 
- самостійно працювати з мовним матеріалом (лексикою, граматикою, фонетикою) з вико-
ристанням довідкової (словники) та спеціальної літератури (в т.ч. електронні ресурси). 
 

Обсяг Загальна кількість годин - 240, з них практичних робіт– 64 год., самостійна робота – 176 
год 

Вимоги викладача 
Здобувач зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримува-
тися етики поведінки. Для вивчення дисципліни необхідно працювати з навчальною та до-
датковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. Без особистої 
присутності здобувача підсумковий контроль не проводиться. 

  



 

Тематика практичних робіт 
Модуль 1           Змістовий модуль 1  Наука в нашому світі. Технології, винаходи, відкриття. Наука і технології. Світ ІТ. 
Тема 1 Предметно-орієнтований інтегрований підхід. Історія, принципи, технології. 
Тема 2 Відмінність академічної англійської від загальної англійської мови: читання, письмо, аудіювання, говоріння; 

лексика, граматика. 
Тема 3 Критичне мислення і технологія розвитку критичного мислення. Критичне читання. Критичне слухання. 

Критичний аналіз. 
Тема 4 Академічний контекст: читання академічних текстів, академічне лист, прослуховування лекцій, участь в 

семінарах (дискусія), презентація в PowerPoint. Правила роботи з першоджерелами, щоб уникнути плагіату в 
роботах. 

Тема 5 Складання академічного глосарію (загальноакадемічна і спеціальна лексика). 
Тема 6 Як важливо уникати категоричності в академічному / науковому листі. Роль «Обережної» мови (cautious 

language), або пом'якшення категоричності висловлювання (Hedging). Лексика, граматика. 
Тема 7 Особливості академічного / наукового тексту. Академічний стиль. Рівень формалізації тексту, висловлю-

вання. Лексико граматичні засоби. Регістр. Політична коректність (Political correctness - PC) в мові. 
Змістовий модуль 2  Англійська мова наукового спілкування 
Тема  1 Англійська мова у науковому спілкуванні. Роль і особливості функціонування англійської мові у науковому 

спілкуванні. Академічне письмо як компонент наукового дослідження. Мовно-стильові засоби академічного 
мовлення. Загальна характеристика жанрів англомовного академічного письма: монографія, дисертація, ре-
ферат, наукова стаття, анотація, тези, рецензія. Основні відмінності англомовних наукових текстів від 
україномовних. 

Тема 2 Публікації в англомовних міжнародних академічних журналах. Типи наукових журналів: періодичні, продо-
вжувані; електронні, друковані; галузеві, міждисциплінарні; науково-теоретичні, науково-практичні, науково-
методичні. Провідні англомовні філологічні журнали і видання, їхня загальна характеристика: мета, струк-
тура, зміст, вимоги до публікацій. Вимоги зарубіжних журналів, що індексуються в міжнародних базах даних, 
до якості рукописів і основні причини їх відмови. 

Тема 3 Анотація як жанр англомовного академічного письма. Визначення анотації. Типи анотацій. Анотації до на-
укових праць: до підручника, монографії, дисертації, автореферату, наукової статті. Описові та інформа-
тивні, короткі та розгорнуті анотації. Ключові слова. Правила написання англомовних анотацій, їхні лексико-



 

граматичні, синтаксичні, стилістичні та дискурсивні особливості.   
Тема 4 Наукова стаття як жанр англомовного академічного письма. Стаття як самостійний науковий твір. Су-

часні вимоги до змісту, структури і оформлення наукової статті. Принципи побудови наукової статті та 
специфіка їх реалізації в англомовних публікаціях. Основні етапи підготовки статті до друку. Структура 
класичної наукової статті: назва, відомості про автора, анотація і ключові слова, вступ, аналіз останніх на-
укових публікацій з теми дослідження і теоретичне обґрунтування, постановка проблеми, визначення мети, 
завдань, актуальності; формулювання дослідницьких питань і гіпотез; метод, результати дослідження і ана-
ліз даних, дискусія; педагогічна, наукова і методична значущість; рекомендації і перспективи подальшого дос-
лідження, висновки, список використаної літератури, додатки.  

Тема 5 Візуальна презентація даних у наукових публікаціях і презентаціях. Кількісна обробка інформації та ре-
зультатів досліджень. Таблиці і графіки як засоби візуалізації наукових досліджень. Типы графіків. Вибір ти-
пу візуальної презентації залежно від характеру інформації. Правила оформлення таблиць і графіків. Нумера-
ція, назви і підписи до графіків, таблиць.  Організація слайд-шоу. Структура, зміст, дизайн слайдів. Типові 
помилки організації слайд-шоу. Оптимальне співвідношення візуальних і вербальних засобів. 

Тема 6 Бібліографічний опис джерел. Типи інформаційних джерел і ілюстративного матеріалу. Правила цитування 
та посилання на використані джерела. Різні стилі оформлення цитат, посилань в тексті статті і списку ви-
користаних джерел. Вітчизняний стандарт. Рекомендований перелік міжнародних стилів оформлення публі-
кацій: APA style, Chicago/Turabian style, Harvard style, MLA style, Vancouver style. Види плагіату у наукових пуб-
лікаціях: методи виявлення та викорінення. 

Тема 7 Академічні контакти і самопрезентація. Короткі і розгорнуті біографічні дані дослідника. Резюме (CV). 
Заявки, аплікаційні форми на участь у конференціях, семінарах, літніх школах. Короткі і розгорнуті тези до-
повідей. Електронне листування з організаторами академічних заходів, рецензентами, редакторами, видавни-
ками. Типи електронних листів: лист-запит, інформаційний лист. Нові формати наукової комунікації. Вико-
ристання соціальних мереж для встановлення академічних контактів і обміну науковою інформацією. 

  



 

Самостійна робота 
Основні питання Додаткові питання 

1. Основні англомовні жанри письмової комунікації в науково-
освітній галузі: Загальна характеристика жанрів англомовного 
академічного письма: монографія, дисертація, реферат, наукова 
стаття, анотація, тези, рецензія. Мовностильові засоби академі-
чного мовлення. Основні відмінності англомовних наукових текстів 
від україномовних. Композиційні особливості наукової роботи.  

2. Публікації в англомовних міжнародних академічних журналах: 
Типи наукових журналів: періодичні, продовжувані; електронні, 
друковані; галузеві, міждисциплінарні, мультидисциплінарні; нау-
ковотеоретичні, науковопрактичні, науково-методичні. Наукові 
журнали провідних видавництв світу. Англомовні наукові фахові 
видання, їхня загальна характеристика: мета, структура, зміст, 
індексація. Відмінності фахових видань різних наукових галузей і 
напрямів. Вимоги до статей в зарубіжних журналах, що індексу-
ються в міжнародних базах даних, до якості рукописів і основні 
причини їх відмови у публікації.  

3. Анотація як жанр англомовного академічного письма: Визна-
чення анотації. Типи анотацій. Анотації до наукових праць: підру-
чника, монографії, дисертації, автореферату, наукової статті. 
Описові та інформативні, короткі та розгорнуті анотації. Клю-
чові слова. Правила написання англомовних анотацій, їхні лексико-
граматичні, синтаксичні, стилістичні та дискурсивні особливості. 

4. Наукова стаття як провідний жанр сучасного англомовного 
наукового тексту: Вивчення монографій та статей. Дослідна ро-
бота: формування й розвиток наукового мовлення в писемній фор-
мі.  

5. Стаття як самостійний науковий твір. Сучасні вимоги до 
змісту, структури і оформлення наукової статті. Принципи побу-
дови наукової статті та специфіка їх реалізації в англомовних пу-
блікаціях.  

1. Бібліографічний опис джерел: Типи інформаційних джерел та 
ілюстративного матеріалу. Правила бібліографічного опису 
джерел, цитування і посилання на використані джерела. Стилі 
оформлення цитат, посилань в тексті статті і списку викори-
станих джерел. Вітчизняний стандарт.  
2. Рекомендований перелік міжнародних стилів оформлення пу-
блікацій: APA style, Chicago/Turabian style, Harvard style, MLA 
style, Vancouver style. Види плагіату у наукових публікаціях: ме-
тоди виявлення та усуненення.  
3. Академічні контакти і самопрезентація: Короткі і розгорну-
ті біографічні дані дослідника. Резюме (CV). Заявки, аплікаційні 
форми на участь у конференціях, семінарах, літніх школах.  
4. Короткі і розгорнуті тези доповідей. Електронне листування 
з організаторами академічних заходів, рецензентами, редакто-
рами, видавниками. Типи електронних листів: лист-запит, ін-
формаційний лист. Композиційні та мовностилістичні особли-
вості англомовних електронних повідомлень.  
5. Нові формати наукової комунікації. Використання соціальних 
мереж для встановлення академічних контактів і обміну науко-
вою інформацією.  
6.  Мистецтво презентації наукового доробку: Види презента-
цій наукової роботи. Особливості публічних виступів та подачі 
матеріалу.  
7. Організація слайдшоу. Структура, зміст, дизайн слайдів. Ти-
пові помилки організації слайд-шоу. Оптимальне співвідношення 
візуальних і вербальних засобів. 



 

6. Основні етапи підготовки статті до друку. Структура кла-
сичної наукової статті: назва, відомості про автора, анотація і 
ключові слова, вступ, аналіз останніх наукових публікацій з теми 
дослідження і теоретичне обґрунтування, постановка проблеми, 
визначення мети, завдань, актуальності; формулювання дослідни-
цьких питань і гіпотез; метод, результати дослідження і аналіз 
даних, дискусія; педагогічна, наукова і методична значущість; ре-
комендації і перспективи подальшого дослідження, висновки, спи-
сок використаної літератури, додатки.  

7. Мовне забезпечення структурних компонентів наукової 
статті. Спільне і відмінне у наукових статтях з різних галузей 
знань і різних напрямів у межах однієї галузі знань.  

8. Лексикограматичні, синтаксичні, стилістичні, дискурсивні та 
риторичні особливості англомовних наукових статей різного типу. 
Точність у писемній формі (скорочення, відносні займенники, пунк-
туація тощо). Структура речення в академічному мовленні. Фор-
мальні та неформальні академічні слова та вирази. 

9.  Візуальна презентація даних у наукових публікаціях: Кількісна 
обробка інформації та результатів досліджень. Використання 
інфографіки у наукових виданнях. Основні типи інфографіки: гра-
фіки, таблиці, діаграми, логічні схеми, карти, реконструкції та 
графічні розповіді.  

10. Вибір типу візуальної презентації залежно від характеру ін-
формації. Правила оформлення таблиць і графіків. Нумерація, на-
зви і підписи до графіків, таблиць.  
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 Бали нараховуються за наступним співвід-

ношенням: 
• Відвідування практичних занять - 40% 

семестрової оцінки; 
• Самостійна робота - 20% семестрової оці-

нки; 
• Екзамен -  40% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 74-81 С 
64-73 D 

задовільно 60-63 Е 
35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 

Аспірант повинен дотримуватися «Етичного Кодексу ІПРЕЕД НАНУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзич-
ливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з виклада-
чем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


