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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Вивчення іноземних мов є необхідною і невід'ємною складовою частиною загальноосвітньої професійної підготовки наукових і науково-педагогічних 
кадрів. Це зумовлено інтернаціоналізацією наукового спілкування, розвитком співпраці фахівців і вчених на глобальному рівні і розширенням сфери 
наукового дискурсу в сучасній комунікації. Тому при вивченні іноземної мови пріоритетним є знання структур і стратегій наукового дискурсу, форм і 
засобів комунікації, а також вміння ними оперувати. Курс вивчення іноземної мови носить, таким чином, професійно-орієнтований і комунікативний 
характер, а дисципліна спрямована на оволодіння практичними мовними навичками відповідно до умов наукового спілкування. 

Мета та цілі 
Метою викладання навчальної дисципліни “ Іноземна мова для комунікації у науково-педагогічному середовищі ” є розвинути у аспірантів 
академічну й професійно-оріентовану комунікативну мовленнєву компетентність, щоб дати їм можливість проводити наукові дослідження й 
представити результати цього дослідження іноземною мовою (усно й письмово). 

Формат Практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

Опанувати іноземну мову в обсязі достатньому для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською 
або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з 
відповідної спеціальності. Розуміти ідеї та відповідну фактичну інформацію в ході лекцій, офіційних доповідей, наукових дебатів, бесід, що за темою 
пов'язані з навчанням та спеціальністю; робити деталізований захист презентації за темою дослідження, з урахуванням аудиторії й наміру 
спілкування; поєднувати висловлювання в чіткий, логічний дискурс, користуючись засобами логічного зв'язку; описувати та коментувати таблиці, 
графіки, діаграми; використовувати відповідні правила презентації;  брати активну участь в обговореннях, семінарах, практичних заняттях, дискусіях 
за темою дослідження, використуючи ефективні інтерактивні стратегії; розуміти автентичні тексти з метою пошуку інформації, пов'язаної з майбутнім 
дослідженням, виділяти деталі, позицію та точку зору автора, жанрові особливості і комунікативні наслідки письмового висловлювання; писати 
детальні творчі роботи й звіти в стандартному форматі; письмово пояснювати/порівнювати графічну інформацію; резюмувати, перефразувати, 
синтезувати ідеї із різних джерел; письмово оформлювати своє дослідження, дотримуючись академічних вимог. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 240 год.: практичні заняття – 80 год., самостійна робота – 160 год. 

Пререквізити «Іноземна мова», «Іноземна мова для дослідників» 

Вимоги 
викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для проходження дисципліни 
необхідно працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна 
підготовленість до занять. Без особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 

 
СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛІНИ  

Практичне 
заняття 1 

Стратегії читання. 
Засоби логічного зв’язку. Практика в написанні есе. Процес створення 
письмового тексту. 
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Структура (побудова) речень. 
Типи речень (прості, складні сурядні). 

Практичне 
заняття 2 

Основні етапи написання абзацу. Етап І (підготовчий).  
Інтерпретація інформації діаграм.Оформлення нотаток 

Типи речень (складні підрядні). 
Формулювання ключових речень за запропонованими темами. 

Практичне 
заняття 3 

Формування загальної ідеї тексту. Завершення речень, співставлення. 
Основні етапи написання абзацу. Етап ІІ (планування). Етап ІІІ (написання 
чорнового варіанту).  

Паралельні структури. Побудова правильних речень. 
Коригування помилок в побудові речень. 



Засоби логічного зв’язку. Практика в написанні есе. 

Практичне 
заняття 4 

Етап ІV (редагування тексту). 
Паралельні звороти, ознаки та кількість. 
Мовні засоби для створення ефективної презентації: вступна частина 

Додаткові підрядні речення (that-clause, if/whether-clause). 
Додаткові підрядні реченні(wh- clauses). 

Практичне 
заняття 5 

Стратегії читання - співставлення заголовків та абзаців, множинний 
вибір, стислий виклад, конспект. Основна частина. Заключна частина. 

Оформлення посилань, цитат. 
Означальні речення. Відносні займенники та прислівники. 

Практичне 
заняття 6 

Практика в написанні абзацу. 
Заповнення таблиці інформацією з аудіо запису. 
Мовні засоби для створення ефективної презентації: основна частина  

Складання бібліографії. 
Обставинні речення (різні типи). 

Практичне 
заняття 7 

Стратегії читання – формування загальної ідеї тексту, завершення 
речень, множинний вибір. Конектори. 
Логічний порядок речень. Практика в написанні зв’язного тексту. 

Написання резюме (реферату) тексту. 
Дієприкметникові звороти (означальні). 

Практичне 
заняття 8 

Listening: Заповнення таблиці або нотаток інформацією з аудіо запису 
Паралельні звороти для запобігання повторів.  
Мовні засоби для створення ефективної презентації: мовні кліше. 

Обставинні речення (часу, місця, образу дії). 
Обставинні речення (причини, слідства, цілі). 

Практичне 
заняття 9 

Стратегії читання - True/False, заповнення таблиць, множинний вибір з 
множинними відповідями. 
Використання посилань. Передача фактичної інформації. Розрізняння 
фактів та поглядів. 
Розуміння діаграм. Засоби зв’язку ідей. 

Написання есе. 
Обставинні речення (протиставлення, умовні). 

Практичне 
заняття 10 

Мовні засоби для створення ефективної презентації: використання 
таблиць, графіків та ін. 
Наведення статистичних даних. Практика: робота з джерелами 
інформації. Оформлення посилань та цитат. 

Написання абзацу за вибраною темою. 
Написання статті. 

Практичне 
заняття 11 

Стратегії читання – оглядове читання, множинний вибір, True/False. 
Перефразування та резюмування. Перефразування тексту. 

Ключовi ознаки ефективних дiлових зустрiчей. 
Стилiстичнi особливостi мови дiлових зустрiчей. 

Практичне 
заняття 12 

Прогнозування інформації. Розуміння питань що базуються на діаграмах 
Мовні засоби для створення ефективної презентації: заключна частина 
Резюмування (реферування) тексту. 

Правила пунктуації. 
Ведення дискусiї. 

Практичне 
заняття 13 

Стратегії читання – оглядове читання. 
Написання аргументованого есе. 
Рубіжний контроль. Написання творчої роботи (есе, статті). 

Анотування професійного тексту. 
Реферування професійного тексту 

Практичне 
заняття 14 

Заповнення таблиці. 
Мовні засоби для створення ефективної презентації:відповіді на 
запитання. 
Структура есе. Етапи написання. Основні частини. Вступна частина. 

Стилiстичнi особливостi наукових статей. 
Планування наукового тексту, робота з джерелами інформації. 

Практичне 
заняття 15 

Стратегії читання – оглядове читання, локалізація інформації. 
Засоби зв’язку інформації. 

Основні принципи редагування. 
Переклад науково-технічних термінів. 



Практика презентації. 
Головний тезис. Типи логічної організації змісту творчої роботи. 
Хронологічний тип. 

Практичне 
заняття 16 

Заповнення нотаток. 
Структура есе. Головний тезис. 
Засоби логічного зв’язку. Практика в написанні есе 

Порядок слів простого речення. Складне речення: складносурядне 
та складнопідрядне речення. 
Союзи та відносні займенники. Еліптичні речення. Безсполучникові 
підрядні. 

Практичне 
заняття 17 

Стратегії читання – оглядове та ознайомлювальне читання, локалізація 
інформації, розуміння діаграм. 
Практика презентації. 
Причинно-наслідковий тип. Структура. Головний тезис. Listening: 
заповнення блок-схеми або конспекту за допомогою аудіо інформації. 
Порівняльний тип. Структура. Головний тезис. 

Вживання особових форм дієслова в активному стані. Узгодження 
часів. 
Пасивні конструкції: з агентивним додатком, без агентивних 
додатків; пасивна конструкція, в якій підмет відповідає 
українському непрямому або прийменниковому додатку. 

Практичне 
заняття 18 

Заповнення блок-схеми або конспекту за допомогою аудіо інформації. 
Практика презентації. 
Порівняльний тип. Структура. Головний тезис. 

Функції інфінітива; інфінітив у функції підмета, визначення, 
обставини, у функції вступного члена;  у складеному іменному 
присудку ( be + інф.) і в складеному модальному присудку; зворот 
<for + імен. + Інфінітив>. 
Функції дієприкметника: дієприкметник у функції означення і 
означальні звороти; незалежний дієприкметниковий зворот; 
дієприкметниковий зворот у функції вступного члена. 
Функції герундія: герундій у функції підмета, додатку, означення, 
обставини; герундіальні звороти. 

Практичне 
заняття 19 

Стратегії читання – оглядове та ознайомлювальне читання, заповнення 
блок-схеми. 
Порівняльний тип. Структура. Головний тезис. 
Підсумковий модульний контроль.  

Модальні дієслова. Модальні дієслова з простим і перфектним 
інфінітивом; функції дієслів should і would. Умовні речення. 
Багатофункціональні стройові елементи: займенники, слова - 
замінники (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), складні і 
парні сполучники, порівняльні звороти (as ... as, not so ... as, the ... 
the). 

Практичне 
заняття 20 

Круглий стіл/конференція за результатами наукової роботи. Підготовка до виступу на конференції за результатами наукової 
роботи. Підготовка презентації. 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Розуміти стратегії читання – оглядове, ознайомлювальне, аналітичне, локалізувати інформацію, розуміти діаграми, заповнювати таблиці, виконувати завдання типу 
множинного вибіру з множинними відповідями, формувати загальну ідею тексту, співставляти заголовки та абзаци, робити стислий виклад або конспект, перефразувати 
та резюмувати текст; знати граматичні структури, необхідні для гнучкого вираження думок та понять, правила синтаксису для розуміння і продукування на належному 
стилістичному рівні усного або письмового академічного тексту; розуміти основи академічного письма, знати структуру есе трьох типів, детально описати графік, 
таблицю, діаграму, процес. 

 
 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• аудиторна/самостійна робота: 40% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% 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 «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до 
співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 
 


