
Назва дисципліни Іноземна мова професійного спрямування 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Назва спеціальності Для всіх спеціальностей 

Назва спеціалізації Для всіх спеціалізацій 

Форма навчання денна 

Кафедра, що 
забезпечує 

Іноземних мов 

Курс  1 семестр 1,2,3,4 Викладач Г.Ф.Дьяченко 

А Мета та завдання дисципліни 

 Мета: забезпечити загальну іншомовну/англомовну теоретико-
практичну підготовку майбутніх докторів філософії (PhD), яка 
слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, що пов’язана 
із науковою діяльністю.    

Завдання: 
- сприяти розвитку навичок володіння іноземною мовою, які є 

необхідними для науковця щодо іншомовної комунікативної 
діяльності у сфері галузі професійного спілкування в усній та 
письмовій формах. 

- розвити здатність щодо самостійного опанування наукової 
літератури за фахом іноземною мовою. 

- сприяти активізації ведення науково-дослідницької діяльності у 
сферах професійного та ситуативно-побутового спілкування в 
усній та письмовій формах тa оприлюднення результатів науково-
дослідної діяльності.  
 

B Тематика дисципліни 

 - Наукові інтереси і дослідження. Визначення та пояснення 
іноземною мовою визначених понять у сфері дослідження. 

-Тема та сфери дослідження. Методи сбору та обробки наукових 
данних. 

-Переклад як засіб удосконалення навичок і вмінь читання та 
ефективний засіб контролю повноти і точності розуміння 
інформації. 

-Підготовка наукових матеріалів, формування словника-мінімума 
 та списка прочитанної літератури з іноземної мови. 
-Написання анотацій у відповідності з існуючими стандартами: 

структура та особливості мовної анотації(описова, 
реферативна) 

-Проекти міжнародного співробітництва, гранти, заяви. 

 Стиль та методика навчання 

Організаційн
о-методичні 
форми 
вивчення 

 Практичні заняття 

Форми 
контролю 

Поточний контроль, модульні контрольні роботи, самостійна 
робота, індивідуальні завдання, залік, екзамен. 

D Компетентності 

 ЗК2. Здатність володіти іноземною мовою, щодо обговорення 
наукових результатів. 

ЗК5. Здатність працювати у міжнародному середовищі. 
ЗК11. Здатність працювати самостійно з іншомовними джерелами. 

E Основні результати навчання 

 
 
 
 

РН2. Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну 
термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти 
представляти та обговорювати наукові результати іноземною та 
українською мовами.  



 
 
 
 

1. Вміння застосовувати лексичні та граматичні іншомовні норми 
у сфері наукового усного мовлення. 

2. Вміння застосовувати лексичні та граматичні норми у сфері 
писемного мовлення щодо написання повідомлення, доповіді, 
резюме відповідно фаху. 
РН4. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з 
різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити 
нову форму вторинної інформації. 
РН6. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках 
наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній 
командній роботі. 
3. Розуміти об’ємні складні іншомовні тексти науково-професійного 
змісту, розпізнавати приховане значення. 
4.Говорити спонтанно іноземною мовою у швидкому темпі з 
відповідним підбором слів і виразів.  
РН11. Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати 
та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації 
навчально-пізнавальної та практичної діяльності. 

5. Використовувати іноземну мову для спілкування в науковій та 
професійній діяльності гнучко та ефективно. 

6.Вміння складати наукові тексти відповідно до фаху, 
демонструючи володіння моделями організації іншомовного 
тексту, засобами зв’язку та об’єднанням його елементів. 

 


