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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового
спілкування» складена відповідно вимог освітньо-професійної програми
підготовки бакалавра спеціальності «Психологія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є англійська мова
Міждисциплінарні зв’язки.
Дисципліна «Іноземна мова наукового та ділового спілкування» відповідно до
структурно-логічної схеми дисциплін, які опановуються після або паралельно
циклу професійно-орієнтованих дисциплін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Іншомовний науковий текст.
2. Науково-письмова комунікація.
3. Науково-ділова комунікація.
4. Роль психології у розвитку та діяльності людини.
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового
та ділового спілкування» є
 розвиток професійно-комунікативної компетенції;
 формування у майбутніх науковців рівня знань, навичок і вмінь, що
забезпечить їм необхідну комунікативну спроможність у сферах
наукового, професійного та ситуативного спілкування в усній і
письмовій формах;
 засвоєння специфіки англомовного академічного письма та усної
презентації
засвоєння
структурних,
змістових,
мовних,
комунікативних і риторичних рис;
 удосконалення умінь і навичок продукувати якісні тексти фахового
спрямування англійською мовою.
1.2 Завданнями вивчення дисципліни є:
 удосконалення й подальший розвиток знань, навичок і вмінь з
іноземної мови, набутих в рамках вузівської програми, та їх
активізації для ведення науково-дослідної діяльності;
 під час курсу з іноземної мови аспірант має виконати українською
мовою реферативне узагальнення основного обсягу іншомовної
актуальної інформації з проблеми свого дослідження. Цей реферат
має відображати матеріали, що необхідні для майбутньої
кандидатської дисертації та є звітним документом з контролю
знань.
1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати:
 як знаходити нову текстову, графічну, електронну, аудіо та відео
інформацію в англомовних галузевих матеріалах;
 фахову термінологію обсягом не менше 200 термінологічних одиниць;
 основні лексико-граматичні конструкціях, що вживаються в писемному
та усному науковому мовленні
 знаходити іншомовні наукові джерела;
вміти:
 правильно з точки зору структури англійської мови передавати усно та на
письмі інформацію;
 адекватно перекладати державною та англійською мовою спеціальні
тексти з відповідного фаху, користуючись термінологічними словниками
та програмним забезпеченням;
 обговорювати англійською мовою загальні та фахові спеціалізовані
питання;
 анотувати та реферувати фахові матеріали англійською мовою;
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 репрезентувати результати власних наукових досліджень англійською
мовою у писемній та усній формах, складати план-конспект, анотації,
резюме та інші документи, готувати презентації, та звіти;
 оформлювати різножанрові наукові тексти англійською мовою (тези,
статті, анотації, реферати, розділи дисертацій) відповідно до сучасних
вимог;
 демонструвати високу культуру англомовного академічного письма та
наукової усної доповіді.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться
180 годин /6 кредитів ЄКТС.
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3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1. Іноземний науковий дискурс.
Тема 1. Іншомовний науковий текст
Науковий текст – дискурс до пізнання. Формулювання та узагальнення
пізнавальних завдань. Переказ та узагальнення основних результатів
спостереження чи експерименту. Логіка – структурна композиція наукового
тексту рідною мовою та іноземною. Сигнальна функція абзацу. Пошуковий
образ статті. Заголовки.
Тема 2. Жанри іншомовного наукового тексту.
Анотація, тезиси, наукова стаття, наукова доповідь, науковий проект,
дисертаційна робота. Основні методологічні параметри наукового дослідження
в іншомовних наукових текстах.
Тема 3. Види наукових текстів
Нарративні, дискриптівні та детерміновані види наукового тексту.
Структура анотації, тез, наукової статті, наукової доповіді, наукового проекту,
посилання на джерела.
Тема 4. Лексико-граматичні особливості іншомовного наукового тексту
Лексика та фразеологія наукового тексту. Концепт, поняття, термін.
Терміносфера фаху. Понятійний апарат. Умовні позначення, символи,
скорочення і терміни в іномовному науковому тексті.
Змістовний модуль 2. Науково-письмова комунікація
Тема 5. Іншомовний науковий текст
Правила оформлення наукового дослідження (дисертацій) за кордоном та в
Україні. План наукового дослідження відповідно до вимог в Україні та Європі.
Тема 6. Термінологічний глосарій за фахом
Еквівалентність української термінології в лексикографічних англомовних
джерелах Європи та Америки.
Тема 7. Оформлення бібліографії та посилань
Правила оформлення бібліографії та посилань на джерела інформації за
кордоном та в Україні.
Тема 8. Написання анотації іноземною мовою
Види анотацій. Структура анотації, лексичні та фразеологічні кліше, граматичні
особливості анотації. Різниця у написання анотації, тез, наукової
статті та доповіді українською та англійською мовами.
Змістовний модуль 3. Науково-ділова комунікація
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Тема 9. Написання резюме та супровідного листа.
Написання резюме, супровідного та мотиваційного листів. Притаманні фрази
та лексико-граматичні конструкції.
Тема 10. Кореспонденція англійською мовою
Документи, що необхідні при оформлені трудових стосунків з міжнародними
організаціями. Прийоми правильного оформлення таких документів та
відповідної кореспонденції.
Тема 11. Написання англомовних наукових документів
Підготовка документів на здобуття наукових грантів (Project Statement, Grant
Proposal, Task Order, Terms of Reference, etc.). Структура наукового плану, звіту,
наукового проекту на здобуття гранту.
Тема 12. Електронна кореспонденція (факси, e-mail)
Особливості оформлення електронної кореспонденції в англомовних країнах та
міжнародних організаціях. Основні складові електронної
кореспонденції.
Тема 13. Написання документів з описом службових обов’язків.
Структура, опис функціональних обов’язків та формулювання вимог до
кандидата на посаду. Фрази та кліше.
Змістовний модуль 4. Роль психології у розвитку та діяльності людини
Тема 14.
Використання інтернету в науковій діяльності.
Інтернет-ресурси для науковців. Міжнародні науковометричні бази даних: види
та особливості.
Тема 15. Стрес
Основи стрес менеджменту. Вплив стресу на здоров‘я людини. Взаємозв‘язок
між стресом і поведінкою людини.
Тема 16. Взаємозв‘язок здоров‘я та зовнішніх факторів.
Фактори впливу на здоров‘я, щастя та тривалість життя. Депрессивні стани як
психічна проблема.
Тема 17. Праця: психологічний вимір
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Баланс між життям та роботою та його якість у різних країнах. Зв‘язок між
рівнем балансу життя та роботи зі станом здоров‘я. Проблема "токсичних"
колег.
Тема 18. Почуття
Оцінка ефективності, зворотній зв‘язок, навчання та розвиток. Види навчання
Сезонний емоційний розлад. Самотність. Емпатія.
Тема 19. Лідерство та управління багатонаціональним колективом
Типи лідерів. Лідерство та управління. Параметри цінностей різних
національних культур. Міжкультурні розбіжності та система управління, що
спрямована на усунення неспроможності взаємного співробітництва
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підручника Sandford, George. "Cambridge English for Human Resources"
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4.
ФОРМА
ПІДСУМКОВОГО
НАВЧАННЯ – іспит.

КОНТРОЛЮ

УСПІШНОСТІ

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Поточне тестування, оцінка за участь в практичних заняттях, оцінка за
самостійно виконану роботу, контрольна робота.
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