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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни  “Практична англійська мова для 
спілкування науковців” складена відповідно до освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми підготовки  
 
___________ _магістра _______________________________________________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
   спеціальності (напряму) ___________104 фізика та астрономія ______________ 
 
освітня програма __________  астрономія та космічна інформатика_________  
 
   спеціалізації 
   _______________________  астрономія та космічна інформатика ___________ 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни є розвиток навичок написання англійською 
мовою наукових текстів різних жанрів та формування необхідної комунікативної 
спроможності в сфері професійного спілкування.  

    1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
розвинути навички реферування наукових текстів англійською мовою та виробити базові 
навички побудови та написання англійською мовою наукових текстів, а саме: 
 

а) написання офіційних листів і резюме; 
б) написання анотації наукових робіт та рецензії на наукові роботи; 
в) написання наукової статті; 
г) написання наукового проєкту. 
 

 1.3. Кількість кредитів: 3. 
 
1.4. Загальна кількість годин: 90. 

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
2-й   -й 

Семестр 
1-й   -й 

Лекції 
24 год.     год. 

Практичні, семінарські заняття 
– год.     год. 

Лабораторні заняття 
–  год.  год. 

Самостійна робота 
66 год.    год. 

Індивідуальні завдання  
– год.    
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1.6. Заплановані результати навчання 
а) Вміти писати англійською мовою офіційні листи, в тому числі лист-запрошення та 

мотиваційний лист. 
б) Знати особливості складання резюме.  
в) Вміти писати анотації та рецензії англійською мовою. 
г) Знати особливості написання наукових статей до англомовних журналів. 
д) Знати особливості написання наукових проєктів для отримання грантового 
фінансування. 
е) Вміти реферувати наукові тексти англійською мовою. 
є) Вміти розповісти англійською мовою про свою наукову роботу та відповісти на 
запитання. 

  
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Обговорення тематики магістерських робіт 
     Зміст: Мета та завдання вивчення дисципліни. Обговорення тематики, цілей, завдань, 
методів магістерських робіт.  

Тема 2. Особливості ділової переписки 
     Зміст: Структура ділових листів. Написання листа-запрошення. Міжнародні 
бібліографічні і наукометричні бази.  

Тема 3. Особливості написання резюме (CV) 
     Зміст: Як правильно скласти резюме. Типові формати резюме. Особливості 
академічного резюме. 

Тема 4. Мотиваційний лист 
     Зміст: Важливість мотиваційних листів. Особливості структури мотиваційних листів. 
Мотиваційні листи для вступу в докторантуру. 

Тема 5. Особливості написання наукової статті 

     Зміст: Обговорення прикладів наукових статей. Типи статей. Структура наукової 
статті. Категорії наукових журналів і вимоги до статей.  
 
Тема 6. Особливості написання  анотацій    

Зміст: Приклади анотацій магістерських робіт, наукових статей, дисертацій. Структура 
анотацій. Написання розширених анотацій на наукові конференції.  

Тема 7. Особливості написання рецензії на наукову статтю 
     Зміст: Зорі головної послідовності. Субгіганти. Зорі-гіганти. Пульсуюча стадія 
еволюції. 

Тема 8. Особливості написання наукового проєкту 
     Зміст: Мета написання наукових проєктів. Типова структура проєкту. Робочий план. 
Дослідницька пропозиція для дисертаційної роботи. 

Тема 9. Доповіді на наукових конференціях 

    Зміст: Представлення результатів наукової роботи. Підготовка до усної доповіді. Типи 
постерних презентацій.  
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3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Тема 1.  8 2 – – – 6       
Тема 2.  8 2 – – – 6       
Тема 3.  8 2 – – – 6       
Тема 4.  8 2 – – – 6       
Тема 5.  8 2 – – – 6       
Тема 6.  10 4 – – – 6       
Тема 7.  10 4 – – – 6       
Тема 8. 10 2 – – –  8       
Тема 9. 10 4 – – – 6       
             

Усього  90 24 – – – 66       
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять – немає 

5. Завдання для самостійної робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Найбільш цікава наукова публікація з астрономії за тиждень 
(щотижня). 

6 

2 Підготувати розповідь про цілі, завдання, методи магістерської 
роботи. 

6 

3 Написати листа-запрошення фахівцю з тематики магістерських 
досліджень виступити на семінарі 

6 

4 Скласти резюме  6 
5 Знайти приклади статей різної якості з тематики магістерської 

роботи 
6 

6 Написати анотацію до магістерської роботи. 6 
7 Написати мотиваційний лист для отримання бажаної роботи або 

для вступу в докторантуру.   
6 

 8 Написати рецензію на статтю з тематики магістерської роботи 8 
 9 Написати проєкт для отримання фінансування досліджень з теми 

магістерської роботи 
6 

   

 Разом         66 
 
 
 

6. Індивідуальні завдання – немає 
 

7. Методи навчання 
Лекції, та самостійна робота. 
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8. Методи контролю 
 

Поточне тестування на лекціях, контрольна за розділами, залік.  
 

  
 9. Схема нарахування балів 

 Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі заліку без виконання 
залікової роботи 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залікове 
завдання 

Сума 

Розділ 1 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   40 100 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 0 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

10. Рекомендована література 
Основна література 

 
1.1. Ільченко О.М. Англійський для науковців. – Київ: Наукова думка, 2010.− 288 с 

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2016/Ilchenko_2010_288.pdf. 
 
 
 

11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,  
інше методичне забезпечення 

 
2.1. https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/cvs-and-cover-letters/how-to-write-a-cv 
2.2. https://www.elsevier.com/connect/11-steps-to-structuring-a-science-paper-editors-will-

take-seriously. 
2.3. https://authorservices.wiley.com/home.html 
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