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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

6 кредитів / 180 годин 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма:  практичні (60 год.), самостійна робота (60 год.), 

індивідуальні завдання (60 год.). 

Заочна форма: практичні (12 год.), самостійна робота (84 год.), 

індивідуальні завдання (84 год.). 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів та правил академічної доброчесності, визначених Кодексом 

академічної доброчесності Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти відвідують лекційні та 

практичні заняття відповідно до розкладу занять факультету 

соціальної та психологічної освіти (https://bit.ly/3EMVsFC). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти (самостійне 

виконання навчальних завдань  творчого характеру (зокрема 

відповідно до теми дисертаційного дослідження), висловлення власної 

думки, активність на заняттях, обґрунтування власної позиції). 

Що будемо вивчати? основні поняття і категорії з теми наукового дослідження англійською 

мовою; англомовні джерела з теми наукового дослідження та їхній 

бібліографічний опис; усне та писемне мовлення, необхідне для 

підготовки та апробації результатів дисертації на здобуття наукового 

ступеня «доктор філософії». 

Чому це треба вивчати? Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб сприяти оволодінню 

аспіратами англійською мовою у науково-педагогічному спілкуванні, 

розвитку наукового мислення та оволодіння усним та писемним 

мовленням, необхідним для підготовки та апробації результатів 

дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії», набуття 

професійних компетентностей відповідно до вимог освітньо-наукової 

програми. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

 Очікувані результати навчання:  

РН01. Розв’язувати комплексні проблеми на основі системного 

наукового світогляду, загального кругозору; дотримуватися 

принципів академічної доброчесності та професійної етики.  

РН03. Працювати у міжнародному контексті, включаючи участь 

у міжнародних професійних і наукових заходах; розуміти й 

продукувати іншомовні наукові тексти; спілкуватися іноземною 



мовою як усно, так і письмово.  

РН05. Застосовувати сучасні електронні інформаційні ресурси, 

спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній 

діяльності для моделювання процесів та прийняття оптимальних 

рішень у сфері соціальної роботи.  

РН06. Мати передові концептуальні та методологічні знання у 

сфері соціальної роботи та на межі предметних галузей, а також 

дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і 

прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень; 

критично аналізувати результати власних досліджень і 

результати інших дослідників у контексті усього комплексу 

сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.  

РН08. Здійснювати педагогічну та/або науково-педагогічну 

діяльність у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Відповідно до вимог освітньо-наукової програми здобувачі наукового 

ступеня «доктор філософії» повинні володіти такими 

компетентностями: 

Інтегральна компетентність. 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері соціальної 

роботи, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких 

мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; 

застосовувати сучасні методології наукової та науково-педагогічної 

діяльності. 

Загальні компетентності (ЗК). 

ЗK01. Здатність розв’язувати комплексні проблеми на основі 

системного наукового світогляду, загального культурного кругозору 

та дотримання принципів професійної етики й академічної 

доброчесності. 

ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні компетентності (СК) 

СK02. Здатність застосовувати сучасні електронні інформаційні 

ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та 

навчальній діяльності для моделювання процесів та прийняття 

оптимальних рішень у сфері соціальної роботи.  

СK03. Здатність виявляти, ставити та розв’язувати задачі 

дослідницького характеру в сфері соціальної роботи; оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт та презентувати результати 

власних наукових досліджень.  

СК05. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у 

вищій освіті. 

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в команді, 

емоційний інтелект, взаємодія з людьми, тайм-менеджмент, 

саморозвиток, критичне та екологічне мислення. 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1.  ENGLISH ACADEMIC STYLE AND 

LANGUAGE 

Тема 1. Background to writing  

Тема 2. Common types of academic writing 

Тема 3. The features of academic writing  

Тема 4. Differences between Formal and Informal Style  

Змістовий модуль 2. ACADEMIC PORTFOLIO   

Тема 5. APA style introduction 

Тема 6. Peculiarities of citing different sources in APA style (books, 

articles, dictionaries, etc) 

Тема 7. Academic CV  

Тема 8. Research paper abstract (article abstract, thesis abstract)   

Змістовий модуль 3. FINDING SOURCES 

Тема 9. Finding sources in Research Gate 

Тема 10. Finding sources in Publons  



Тема 11. Finding sources in Scopus 

Змістовий модуль 4. ACADEMIC INTEGRITY  

Тема 12. Avoiding plagiarism. Degrees of academic plagiarism 

Тема 13. Avoiding plagiarism by summarizing and paraphrasing. Good 

study habits 

Тема 14. References and quotations 

Тема 15. How to submit an article for peer-reviewed journals  

Змістовий модуль 5. ACADEMIC PRESENTATION 

Тема 16. How to make a good presentation. 

Тема 17. Visualisation tips. 

Тема 18. Pecha-Kucha presentation. 

Тема 19. Ignite talk (Workshop 24) 

Тема 20. Poster presentation (Workshop 25) 

Обов’язкові завдання Завдання скеровані на підготовку матеріалів академічного портфоліо, 

яке базується як на презентації здобувача ступеня «доктор філософії» 

як дослідника (академічне CV, створення профілів на Research Gate, 

Publons, Scopus), так і на презентації матеріалів дослідження (анотація, 

відеопрезентація). Крім того, у процесі виконання завдання здобувач 

укладає список із принаймні 30 англомовних джерел, пов’язаних із 

дослідженням. Матеріали завантажуються в Classroom.   

 

Міждисциплінарні зв’язки «Іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні» пов’язана з 

такими курсами: українська наукова мова, методологія та методика 

наукових досліджень. 
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