
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1. Код:  
2. Назва: «Іноземна мова для здобувачів освітньо-наукового рівня доктор 

філософії»; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІІ (освітньо-науковий рівень доктор філософії);  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1,2 рік аспірантури; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1,2,3 семестри аспірантури; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 12; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: д. пед. 

наук, проф., Тадеєва М. І., канд. філолог. наук, доц. Крутько Т. В., канд. 

філолог. наук, доц. Попович Р.Г., доц. Тимощук І.О.  

9. Результати навчання:  
 Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

– вільно володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у 

ситуаціях професійного спілкування, висловлюватися з необхідним ступенем 

фонетичної коректності та тематичної складності, демонструючи володіння 

прийомами структурної побудови тексту, засобами зв’язності та цілісності на 

синтаксичному рівні;  

– ефективно використовувати іноземну мову для здобуття і передавання 

фахової інформації (доповіді, стендові доповіді, презентації);  

– володіти всіма видами читання (оглядовим, інформативним, глибинним); 

виконувати різні види робіт з оригінальною літературою з фаху згідно 

поставлених завдань, які передбачають розуміння тексту й отримання 

інформації з оригінального джерела; 

– анотувати та реферувати літературу іноземною та українською мовою за 

фахом іноземною мовою;  

– розуміти специфіку наукового дискурсу і його основних жанрів;  

– репрезентувати результати власних наукових досліджень іноземною 

мовою у писемній формі; 

– продукувати і грамотно оформлювати різножанрові наукові тексти 

іноземною мовою (тези, статті, анотації, реферати, розділи дисертацій) 

відповідно до сучасних вимог;  

– демонструвати високу культуру академічного письма іноземною мовою; 

– володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з рідної 

на іноземну в межах фахової тематики; 

– граматично та комунікативно коректно оформлювати різні види 

перекладів. 

10. Форми організації занять: практичне заняття, самостійна робота, 

контрольні заходи (1, 2 семестри – залік, 3 семестр-іспит) 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: курс 

іншомовної підготовки рівня В1/В2, фахові дисципліни, що лежать в основі 

професійної комптентності.  

12. Зміст курсу:  
Особливості текстів фахового спрямування іноземною мовою. 

Способи компресії змісту наукових текстів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Переклад текстів іноземною мовою за спеціальністю. 

Особливості перекладу науково-технічної літератури. 

Типи перекладів за ознакою повноти та способу передачі змісту. 

Особливості функціонування іноземної мови у науковій писемній 

комунікації. 

Особливості побудови наукових текстів. 

Наукова комунікація 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Вакуленко О.Л. Основи науково-технічного перекладу / О.Л.Вакуленко 

// Англійська мова для професійного спілкування : підручник. – Рівне : НУВГП, 

2010. – С. 15-37.  

2. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової та 

технічної літератури на українську мову. Частина 1 (Граматичні труднощі), 

Частина 2 (Термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі) / В.І.Карабан. – К. 

: Політична думка, 1997. – 317 с. 

3. Шахова Н.И. Learn to Read Science : курс английского языка для 

аспирантов. – М. : Наука, 1990. – 295 с. 

4. Academic Writing: Process and Product : ELT Documents 129 / [ ed. Pauline 

C. Robinson]. – London : MEP / British Counsil, 1988. – 168 p. 

5. Wilson J.J. Total English Advanced: Student’s Book / Wilson J.J., Clare 

Antonia. – London : Pearson Education Ltd, 2007. – 176 p. 

 
 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
140 год. практичних занять, 220 год. самостійної роботи. Разом – 360 год.  

Методи: метод скафолдінгу, комунікативні технології, інтерактивні технології 

(мозковий штурм), кейс-технології, проектні технології. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, письмові завдання, 

презентації, різні типи письмових перекладів.  

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен (тестування, повний письмовий 

переклад науково-технічного тексту іноземною мовою (2500 знаків), письмове 

анотування іноземною мовою україномовного загальнонаукового/фахового 

тексту, бесіда іноземною мовою з проблеми фахового дослідження). 

 

16. Мова викладання: англійська/німецька/французька. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри Тадеєва М. І., доктор педагогічних наук, професор 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVIEW OF THE DISCIPLINE 
 

1. Code:  
2. Title: «Foreign Language for PhD students»; 

3. Type: Compulsory; 

4. Level of education: III (PhD course);  

5. Year of study: 1,2; 

6. Terms of study: 1,2,3; 

7. ECTS credits: 12; 

8 . Expected results:  
 On the completion of the course doctoral students are expected to: 

– know the typical structure, logical organization of a scientific text, the rules 

and requirements needed to build it up ; 

– review, translate and annotate scientific texts; 

– use translation techniques and strategies; 

– improve their academic language skills; 

– know the peculiarities of academic writing style; 

– enhance their writing skills to be able to employ the appropriate language, 

grammar, stylistics required in academic writing; 

– be able represent their work (a brief outline of the paper, an abstract, an article, 

chapters of their PhD thesis) in the wider academic community, particularly in 

relation to publications; 

– know essential aspects of rhetoric and discourse analysis; 

prepare and deliver effective oral presentations in foreign languages in an 

academic context. 

 

10. Forms of training: practicals, self-dependent work, control (1, 2 terms – credit, 3 

term - exam) 

 
11. Disciplines that go before: Foreign language courses leading to B1/B2 level, 

courses of professional training program 

 
12. Contents:  

Structure, logical organization of a scientific text 

Peculiarities of specialized translation in the scientific area 

Major types of translation of scientific and technical texts 

Computer-assisted translation tools and post-editing 

Peculiarities of academic writing style 

Scientific communication  

 
13. Recommended manuals: 

1. Vakulenko О.L. Osnovy naukovo-tekhnichnoho perekladu / О.L. Vakulenko 

// Аnhliyska mova dlia profesiinoho spilkuvannia : manual. – Rivne : NUWM, 2010. 

– S. 15-37.  

2. Karaban V. I. Posibnyk-dovidnyk z perekladu anhliyskoyi naukovoyi ta 

technichnoyi literatury na ukrainsku movu. Chastyna 1 (Hramatychni trudnoshchi), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chastyna 2 (Terminolohichni tа zhanrovo- stylistychni trudnoshchi) / V.І. Karaban. – 

К. : Politychna dumka, 1997. – 317 s. 

3. Shakhova N. I. Learn to Read Science : English course for PhD students. – М. 

: Nauka, 1990. – 295 s. 

4. Academic Writing: Process and Product : ELT Documents 129 / [ ed. Pauline 

C. Robinson]. – London : MEP / British Counsil, 1988. – 168 p. 

5. Wilson J.J. Total English Advanced: Student’s Book / Wilson J.J., Clare 

Antonia. – London : Pearson Education Ltd, 2007. – 176 p. 

 

14. Academic activities and teaching methods: 
Practicals (140 hours); individual work (220 h). Total – 360 h.  

Methods and technologies: scaffolding, communicative technologies, interactive 

technologies, case-study, project technologies. 

 
15. Control forms and criteria: 
100-point scale of assessment. 

Current control (60 points): testing, presentations, essays, take-home translation 

assessments, assessing self-dependent work. 

Final control (40 points): exam (test, full-length translation, annotation-translation, 

presentation). 

 
16. Language of teaching: English/German/French 

 

 

 

 

 

 

 

Head of the Chair   Tadeyeva М. І., Doctor of Pedagogy, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


