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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  Галузь знань,  

спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 
 

Кількість кредитів  – 1 
Галузь знань: 

01 – «Освіта/Педагогіка» Загальна підготовка 

 
Загальна кількість годин – 30 

Модулів – 2 
011 «Освітні, педагогічні 

науки»  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

3-й 

Семестр 

6-й 

Індивідуальне заняття не 

передбачено  

Освітній ступінь: 

Доктор філософії 

Лекції 

4 год. 

Семінарські 

6 год. 

Практичні 

0 год. 

Самостійна робота 

20 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи і індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 1:1,5. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Метою навчальної дисципліни «Англійська мова: написання наукових праць» 

є: формування у аспірантів фахової та наукової комунікативної  компетенції, яка дозволяє 

ефективно спілкуватися в академічному та професійному середовищі. Вивчення цієї 

дисципліни передбачає розвиток мовленнєвих компетентностей, які відповідають рівню 

досвідченого користувача іноземної мови С1, а саме, формування навичок і вмінь, які 

забезпечують необхідне для науковця вільне розуміння письмових наукових текстів, а 

також вільне та ефективне висловлення і спілкування на науково-академічні теми в 

письмовій формі. 

 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних 

компетентностей: 

інтегральна компетентність (ІК):  
- здатність і готовність розв’язувати комплікативні науково-дослідні (науково-
теоретичні та науково-практичні) проблеми в галузі освіти (відповідно до цілей і завдань 
професійно-педагогічної та дослідно-інноваційної діяльності) на засадах реалізації 
голістичного, інтегрованого та компетентнісного підходів, що зумовлює переосмислення 
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наявних та створення нових фундаментальних теоретичних знань (обґрунтованих на 
концептуально-методологічному рівні) та запровадження новітньої професійно-
педагогічної практики (через реалізацію сучасно-доцільних наукових підходів, технологій, 
форм організації, методів, прийомів і засобів навчання в закладах вищої та загальної 
середньої освіти). 

загальні компетентності (ЗК): 

Здатність і готовність здобувати концептуальні та методологічні знання в галузі 

освіти та розуміти їхню сутність (ЗК 1). 

Здатність і готовність до виконання науково-дослідної діяльності в галузі освіти на 

засадах превалювання аналітичного, критичного та креативного мислення  (ЗК 2). 

Здатність і готовність до ефективної і продуктивної наукової комунікації в парадигмі 

взаємодії суб’єктів освітньої діяльності  (ЗК 3). 

Здатність і готовність використовувати інформаційні технології в процесі реалізації 

сучасно-доцільних наукових підходів, технологій, форм організації, методів, прийомів і 

засобів навчання в закладах вищої та загальної середньої освіти  (ЗК 4). 

Здатність і готовність до аналізу і синтезу актуальної професійно значущої 

інформації в галузі освіти з різних джерел  (ЗК 5). 

Здатність і готовність до безперервного особистісного та професійно-педагогічного 

саморозвитку та самовдосконалення  (ЗК 6). 

Здатність і готовність до науково-дослідної та професійно-педагогічної рефлексії  

(ЗК 13). 

фахові (професійні) компетентності (ФК):  

Науково-комунікаційна компетентність виявляється в здатності і готовності 

здійснювати письмову та усну інтеракцію на високому рівні володіння  державною та 

іноземними мовами (ФК 1). 

Дидактико-методична компетентність виявляється в здатності і готовності 

застосовувати в освітньому процесі сучасно-доцільні наукові підходи, технології, форми 

організації, методи, прийоми і засоби навчання в закладах вищої та загальної середньої 

освіти (ФК 2). 

Цифрова (діджитальна) компетентність виявляється в здатності і готовності 

застосовувати сучасні цифрові технології під час організації та здійснення освітнього 

процесу в закладах вищої та загальної середньої освіти та під час здійснення науково-

дослідної діяльності (ФК 3). 

Інноваційно-дослідницька компетентність, яка виявляється в здатності і 

готовності застосовувати сучасно-доцільні наукові підходи, технології, форми організації, 

методи, прийоми і засоби навчання в закладах вищої та загальної середньої освіти, а 

також спиратися на їхнє теоретико-методологічне обґрунтування в процесі здійснення 

науково-дослідної діяльності (ФК 13). 

Компетентність безперервного професійно-педагогічного саморозвитку, яка 

виявляється в здатності і готовності підвищувати рівень власної професійно-педагогічної 

майстерності на константній основі через поєднання формальної, неформальної та 

інформальної освіти (ФК 14). 

Рефлексійно-дослідницька компетентність, яка виявляється в здатності і 

готовності здійснювати системний і систематичний моніторинг результатів власної 

науково-дослідницької та професійно-педагогічної діяльності на рефлексійній основі 

(ФК 15). 

  

 Результати навчання дисципліни «Англійська мова: написання наукових праць» 

можна вважати успішними за умови досягнення  програмних результатів: 

здатність і готовність здобувати концептуальні та методологічні знання в галузі 

освіти та розуміти їхню сутність (ЗК 1); 
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здатність і готовність до виконання науково-дослідної діяльності в галузі освіти на 

засадах превалювання аналітичного, критичного та креативного мислення  (ЗК 2); 

здатність і готовність до ефективної і продуктивної наукової комунікації в парадигмі 

взаємодії суб’єктів освітньої діяльності  (ЗК 3); 

здатність і готовність використовувати інформаційні технології в процесі реалізації 

сучасно-доцільних наукових підходів, технологій, форм організації, методів, прийомів і 

засобів навчання в закладах вищої та загальної середньої освіти  (ЗК 4); 

здатність і готовність до аналізу і синтезу актуальної професійно значущої 

інформації в галузі освіти з різних джерел  (ЗК 5); 

здатність і готовність до безперервного особистісного та професійно-педагогічного 

саморозвитку та самовдосконалення  (ЗК 6); 

здатність і готовність до науково-дослідної та професійно-педагогічної рефлексії  

(ЗК 13). 
 

В результаті вивчення дисципліни «Англійська мова: написання наукових праць» 

здобувач  має:  

знати:  

– концептуальні та методологічні знання в галузі освіти (ПРН 1); 

– знання про методологію та технології науково-дослідної діяльності в галузі освіти 

(ПРН 2); 

– знання про аналітичне,  критичне та креативне мислення (ПРН 2); 

– знання про комунікацію в освітній і науковій  діяльності (ПРН 3); 

– знання про особливості наукової комунікації в парадигмі взаємодії суб’єктів 

освітньої діяльності (індивідуальний, груповий, колективний рівні) (ПРН 3); 

– знання про сучасні інформаційні технології, форми, методи та засоби їх використання в 

освітньому процесі та науково-дослідній діяльності (ПРН 4); 

– знання про аналіз і синтез як теоретичний метод науково-педагогічного дослідження 

(ПРН 5); 

– знання про способи здобуття професійно значущої інформації в галузі освіти з різних 

джерел (ПРН 5); 

– знання про саморозвиток та самовдосконалення особистості, теорії особистості (ПРН 6); 

– знання про особливості професійно-педагогічного саморозвитку та самовдосконалення 

суб’єктів освітньої і наукової діяльності (ПРН 6); 

– знання про рефлексію, науково-дослідну та професійно-педагогічну рефлексію (ПРН 13); 

– знання іноземної мови на рівні В2/С1 відповідно до глобальної шкали 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (ПРН 14); 

– знання про новітні методологічні підходи, закономірності і принципи  освіти в галузі 

освіти, технології, методики, форми організації, методи, прийоми, засоби навчання (ПРН 15); 

– знання про сучасні цифрові технології, цифрові гаджети, їхнє програмне забезпечення та 

потенційні можливості їх використання в освітній і науково-дослідній діяльності (ПРН 16); 

– знання про інноватику в науці загалом та в освіті зокрема (ПРН 26); 

– знання про можливості і способи вдосконалення професійно-педагогічної майстерності 

на константній основі через поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти 

(ПРН 27); 

– знання про науково-дослідницьку та професійно-педагогічну рефлексію (ПРН 28). 

 

вміти:  

– уміння здобувати та оновлювати на константній основі концептуальні та 

методологічні знання в галузі освіти (ПРН 1); 
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– уміння застосовувати методологію та технології науково-дослідної діяльності 

(ПРН 2); 

– уміння здійснювати науково-дослідну діяльність на основі аналітичного, 

критичного та креативного мислення (ПРН 2); 

– уміння здійснювати комунікацію в освітній і науковій  діяльності (ПРН 3); 

– з уміння ефективно і продуктивно здійснювати наукову комунікацію в парадигмі 

взаємодії суб’єктів освітньої діяльності (індивідуальний, груповий, колективний рівні) 

(ПРН 3); 

– уміння застосовувати сучасні інформаційні технології в  освітньому процесі та 

науково-дослідній діяльності (ПРН 4); 

– уміння здійснювати аналіз і синтез інформації в галузі освіти (ПРН 5); 

– уміння працювати з різними джерелами інформації (ПРН 5); 

– уміння саморозвитку особистості (ПРН 6); 

– уміння самовдосконалення особистості (ПРН 6); 

– рефлексіні уміння суб’єкта освітньої і науково-дослідної діяльності  (ПРН 13); 

– уміння здійснювати наукову комунікацію (усно і письмово) українською мовою 

(іноземною/іноземними мовами) (ПРН 14); 

– уміння презентувати усно і письмово результати науково-дослідної діяльності 

українською мовою (іноземною/іноземними мовами) (ПРН 14); 

– уміння визначати методологію науково-педагогічного дослідження з дидактики 

вищої та середньої школи (ПРН 15); 

– уміння використовувати сучасні цифрові технології, цифрові гаджети, їхнє 

програмне забезпечення в використання в освітній і науково-дослідній діяльності  (ПРН 

16); 

– уміння інтегрувати новітні та класичні методологічні підходи в галузі освіти під 

час здійснення освітньої та науково-дослідної діяльності (ПРН 26); 

– уміння вдосконалювати професійно-педагогічну майстерність через поєднання 

формальної, неформальної та інформальної освіти (ПРН 27); 

– уміння здійснювати системний і систематичний моніторинг результатів власної 

науково-дослідницької та професійно-педагогічної діяльності на рефлексійній основі 

(ПРН 28). 

 

Програма навчальної дисципліни «Англійська мова: написання наукових праць» 

складається з двох модулів. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30 годин / 1 

кредит за ЄКТС. 

 

 

   3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви блоків (модулів) і 

тем 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекції семінарські практичні 
самостійна 

робота 

Тема 1. Doing Research 

and Writing the Paper 

14 2 2 0 10 

Тема 2. Citing Sources and 

Formatting the Paper. 

Checking Your Writing 

16 2 4 0 10 

Всього годин 30 4 6 0 20 
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4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 

№ з/п Назви тем лекцій 
Кількість 

годин 

1.  Doing Research and Planning the Paper 2 

2.  Citing Sources and Formatting the Paper. Checking Your Writing 2 

 Разом 4 

 

Тема 1. Doing Research and Planning the Paper.  

Finding sources. Organising research. Sections of Paper: Titles, Abstracts, Introduction, 

Review of the Literature, Methods, Results, Discussion, Conclusions. 

Тема 2. Citing Sources and Formatting the Paper. Checking Your Writing. 

How to format tables and figures. The final check of the Paper. Plagiarism, Citation and 

References. 

 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

 

№ з/п Назви тем семінарських занять 
Кількість 

годин 

1.  Writing a Paper: from Planning to Production. 2 

2.  Presenting Evidence in Tables and Figures. Revising your Paper. 2 

3.  Source Citation. Types of Essays. 2 

 Разом 6 

 

 Тема 1. Writing a Paper: from Planning to Production  

Питання для обговорення: 

1.  Summary of the text content. Writing an abstract to the article. 

2. Writing the introduction, results, discussion and conclusions of the article. 

3. Description of methods and materials of scientific research. 

 

Тема 2. Presenting Evidence in Tables and Figures. Revising your Paper 

Питання для обговорення: 

1. Translation of verbal information into graphical information (tables, graphs, diagrams, 

etc.). 

2. Revising your draft.  

3. Writing your final introduction and conclusion 

4. Revising sentences.   

Тема 3. Source Citation. Types of Essays  

Питання для обговорення: 

1. Intertextuality and plagiarism.  

2. Correct citation.  

3. Ways to link to sources and quotes. 

4. Types of Essays (Expository essays, Classification essays, Process essays, Cause/Effect 

essays, Extended definition essays, Problem/Solution essays,  Summary/Response essays, 

Argumentative essays). 
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6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

№ з/п Назви тем практичних занять 
Кількість 

годин 

1.   0 

2.   0 

 Разом 0 

 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Англійська мова: написання 

наукових праць» спрямований на закріплення теоретичних знань і їх поглиблення, на 

набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, що сприяє формуванню 

професійного світогляду майбутніх фахівців докторів філософії.  

Самостійна робота поділяється на 4 теми (по 5 годин кожна).  

Кожна самостійна робота передбачає виконання письмового завдання.  

Звітуватись за виконання самостійної роботи бажано під час відповідного 

семінарського заняття.  

Матеріали, підготовлені письмово, здаються (надсилаються) викладачу на перевірку. 

 

 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення дисципліни застосовуються наступні методи навчання:  

за типом пізнавальної діяльності:  

- пояснювально-ілюстративний;  

- репродуктивний;  

- проблемного викладу;  

- дослідницький;  

відповідно до логіки пізнання:  

- аналітичний;  

- індуктивний;  

- дедуктивний;  

за основними етапами процесу:  

№ 

з/п 
Назви тем самостійних робіт 

Кількість 

годин 

1 Написання англійською мовою анотації, вступу та висновків до 

статті за  тематикою дослідження. 

 

5 

2 Написання рецензії англійською мовою на прочитану книгу або 

серію статей за темою дисертації. 

5 

3 Представлення результатів свого дослідження в таблицях (2 

таблиці), рисунках (2 рисунки) та графіках (3 графіки) з описом 

англійською мовою. 

5 

4 Складання списку використаних джерел (References)  за  тематикою 

дослідження (10-15 джерел). 

Написання есею з розширеним визначенням англійською мовою за 

тематикою дослідження. 

5 

 Разом 20 
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- формування знань;  

- формування умінь і навичок;  

- застосування знань;  

- узагальнення;  

- закріплення;  

- перевірка;  

за системним підходом:  

- стимулювання та мотивація;  

- контроль та самоконтроль.  

за джерелами знань:  

- словесні - розповідь, пояснення, лекція;  

- наочні - демонстрація, ілюстрація.  

за рівнем самостійної розумової діяльності:  

- проблемний;  

- частково-пошуковий;  

- дослідницький;  

- метод проблемного викладання.  

Методи під час дистанційного навчання: телекомунікаційні (інтерактивні 

комп’ютерні відеоконференції, on-line консультації, самостійна робота здобувачів вищої 

освіти ступеня доктор філософії з використанням освітніх платформ (Zoom, Google Meet) 

та месенджерів (Тelegram, Viber). 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль успішності засвоєння аспірантами навчального матеріалу 

здійснюється шляхом опитування й оцінювання знань під час семінарських занять, 

виконання аспірантами самостійної роботи, проведення і перевірки письмових 

контрольних тестувань.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ 
 

Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється за 100-бальною шкалою, 

шкалою ECTS та національною шкалою.  

Очікувані результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання 

оголошуються на першому занятті в семестрі. Враховуються бали, набрані на заняттях та 

під час підсумкового іспиту. При цьому обов’язково враховуються: присутність на 

заняттях та активність здобувача під час заняття; недопустимість пропусків та запізнень 

на заняття; користування мобільним телефоном чи іншими пристроями під час заняття в 

цілях, не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання та ін. 

Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів на 1 семестр, із них 85 балів здобувач 

може отримати впродовж роботи на лекційних та семінарських заняттях, 15 балів – на заліку. 

Схема нарахування балів з дисципліни подано у таблиці.  

Таблиця  

 
 

Поточне оцінювання, самостійна робота, залік 
Підсумковий 

контроль Сума 

М1 М2 

Л С С/р  С/р Л С С/р С С/р  

15 

 

100 
1 12 12 12 1 12 1 12 12 

Скорочення: Л – лекція; С – семінар; С/р – самостійна робота. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проєкту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно  

82-89 В 
добре  

75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Конспект лекцій  – рукопис. 

2. Презентації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Англійська мова: 

написання наукових праць». 
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