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1. Анотація курсу:  

Програма курсу “ОК 1. Іноземна мова” належить до переліку 

обов’язкових навчальних дисциплін за освітньо-науковим рівнем «доктор 

філософії» і передбачає здобуття аспірантами мовних компетенцій, необхідних 

для розуміння та аналізу усних й письмових наукових текстів, для презентації та 

обговорення результатів своєї наукової діяльності англійською мовою в усній та 

письмовій формах, а також для формування уміння у повному обсязі донести 

свою думку до читача. Академічне письмо передбачає формування складного й 

багатопланового комплексу компетенцій, без яких неможливе здійснення 

наукового дослідження у вищому навчальному закладі. Цей комплекс 

передбачає формування як лінгвістичних (мовних, синтаксичних, стилістичних, 

риторичних), так і металінгвістичних компетенцій, зокрема, вміння логічно та 

критично мислити, аналізувати і синтезувати інформацію, аналізувати й 

реферувати англомовні та україномовні джерела за фахом англійською мовою.   
 

2. Мета та завдання курсу:  

Мета курсу:  

Мета навчальної дисципліни полягає у вдосконаленні в аспірантів мовних 

компетенцій, необхідних для вільного розуміння усних та письмових наукових 

текстів, зокрема вивченні особливостей функціонування англійської мови у 

науковій писемній комунікації, засвоєнні специфіки англомовного академічного 
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письма через ознайомлення із сучасними автентичними науковими текстами, та 

виявленні їх структурних, змістовних, мовних і комунікативних рис, а також у 

формуванні навичок і вмінь продукування якісних текстів фахового 

спрямування англійською мовою для ефективної науково-дослідницької 

діяльності аспірантів.  

Рівень володіння аспірантами іноземною мовою (С1) передбачає вільне 

розуміння достатньо складних та об’ємних текстів, дозволяє ефективно 

користуватися мовою у суспільному житті, навчанні та роботі, логічно та 

детально висловлюватися на суспільно-політичні теми, демонструючи 

професійне володіння граматичними структурами, конекторами тощо. 

Досягнення рівня комунікативної компетенції С1 забезпечує можливість 

освоєння різних освітніх програм і курсів іноземною мовою, як в рамках очної і 

змішаної форм навчання, так і в дистанційному режимі.  

Завдання курсу: 

Аспірант повинен мати рівень компетенцій в англійській мові не нижче 

В2, мати знання основних вимог пошуку та аналізу наукової інформації, основи 

теорії дискурсу та тексту; основ академічного письма, структурних, мовних, 

комунікативних та риторичних особливостей текстів, що належать до різних 

суспільно-політичних та наукових жанрів. 

Завдання навчальної дисципліни полягають у: 

 Ознайомленні з основними властивостями тексту та формуванні в 

аспірантів уміння оперативно виявити структуру змісту тексту; 

 Ознайомленні та узагальнені знань з граматики англійської мови й 

оволодінні комунікативними навичками з англійської мови на рівні В2;  

 Формуванні інформаційної культури, що полягає у пошуку та 

систематизації необхідної інформації з надійних наукових джерел; 

 Ознайомленні та засвоєнні різних прийомів роботи з суспільно-

політичними та науковими текстами (книга, стаття, документ) та їхніми 

складниками (вступ, висновки, розділ, бібліографія, анотація тощо); 

 Ознайомленні з методиками реферування й анотування політичних, 

економічних, юридичних та наукових текстів, а також методами реферування з 

перекладом; 

 Формуванні навичок реферування й анотування суспільно-

політичних та наукових текстів; 



 Знайомстві з різними способами висування гіпотез та побудови 

доказів; 

 Формуванні понятійного та термінологічного апарату з фаху; 

 Ознайомленні зі стилями оформлення бібліографічних посилань 

(APA, Chicago, MLA) та загальними вимогами до написання і оформлення 

наукових статей у міжнародних журналах; 

 Формаванні навичок презентації наукових доповідей з фаху на 

конференціях. 

3. Програмні компетентності та результати навчання 

Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме 

наступні програмні компетентності та результати навчання: 

 

Інтегральна компетентність  

ІК. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері інформаційних технологій, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та продукування нових 

цілісних знань, а також проведення власного, актуального наукового 

дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення.  
 

Загальні компетентності: 

ЗК 02. Володіння на високопрофесійному рівні навичками писемної та 

усної комунікації іноземною мовою за рівнем В2 та отримання відповідного 

сертифікату.  

ЗК 06. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 

академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності.  
 

Фахові компетентності: 

ФК 03. Здатність до використання загальнонаукових та спеціальних 

науково-педагогічних методів досліджень, які спрямовані на пізнання 

досліджуваних освітніх явищ і процесів.  

ФК 08. Здатність розробляти та застосовувати інструментарій, проводити 

теоретичне та емпіричне дослідження, аналізувати, узагальнювати та 

презентувати його результати, обґрунтовувати висновки.  

ФК 10. Здатність до викладацької діяльності в умовах формальної та 

неформальної освіти.  



ФК 13. Здатність продуктивно працювати з науковцями, викладачами, 

учасниками освітнього процесу у групі та науково- дослідницькому об’єднанні, 

виконувати різні ролі, завдання та функції в ньому, проявляти ініціативу та 

творчість, підтримувати та управляти особистими взаємостосунками на 

принципах співпраці та співтворчості.  

 

Відповідно до програмних результатів навчання, вказаних в освітньо-

професійній програмі, визначено програмні результати навчання освітньої 

компоненти «ОК 1. Іноземна мова»: 
 

ПРН 01. Знати праці провідних зарубіжних вчених, наукові школи та 

фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету власного 

наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного процесу.  

ПРН 09. Аналізувати, оцінювати і вибирати сучасні інструментальні та 

обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні і програмні рішення для 

конкретної задачі в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій.  

ПРН 15. Демонструвати результати наукової роботи, писати презентації, звіти, 

наукові статті за результатами виконаної роботи.  

ПРН 17. Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для 

рішення професійних наукових задач інформаційно-довідникові та науково-

технічні ресурси і джерела знань з урахуванням сучасних досягнень науки і 

техніки  

ПРН 18. Вміти формувати команду дослідників для вирішення локальної задачі 

(формулювання дослідницької проблеми, робочих гіпотез, збору інформації, 

підготовки пропозицій).  

ПРН 20. Демонструвати вміння спілкуватися в діалоговому режимі з широкою 

науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або 

професійної діяльності.  

ПРН 21. Працювати зі студентською аудиторію в галузі інженерії програмного 

забезпечення, вміти організовувати їх освітній процес.  

ПРН 22. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати в освітній процес інновації. 

ПРН 25. Вільно презентувати та обговорювати результати власних оригінальних 

наукових досліджень державною та іноземними мовами, кваліфіковано 

відображати результати досліджень у наукових публікаціях, ефективно 

взаємодіяти з науковою спільнотою. 

ПРН28. Вміння застосовувати сучасні технології пошуку, оброблення та аналізу 

інформації, необхідної для здійснення власного наукового дослідження та 

презентації результатів проєктної діяльності. 

 



 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

Практичні 

заняття (год.) 

Самостійна робота 

(год.) 

6 кредити / 180 

годин 

 60  120 

 

 

5. Ознаки курсу 

Рік викладання   Семестр  Спеціальність  Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова/ 

вибіркова 

компонента 

2020-2021 н.р. І семестр 

ІІ семестр 

 1  Обов`язкова 

компонента 

  

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

1. Аналітична довідка за результатами дослідження практик академічної 

доброчесності у вищих навчальних закладах України. – Назва з екрану. – Режим 

доступу: mon.gov.ua/content/Новини/.../academichnadobrochesnist.pdf.  

2. Етичний кодекс викладача та студента [Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу]. – Назва з екрану. – Режим доступу: 

http://nung.edu.ua/files/attachment_news/etic_codex.pdf.  

3. Кодекс честі викладача державного вищого навчального закладу 

[Криворізький національний університет]. – Назва з екрану. – Режим доступу: 

ktu.edu.ua/uploads/files/.../kodex_vykladacha.doc.  

4. Кодекс честі Національного технічного університету України - КПІ. – 

Назва з екрану. – Режим доступу: http://kpi.ua/code.  

5. Пан бібліотекар. Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології. – 

Назва з екрану. – Режим доступу: www.бібліотекар.укр/.  

6. Про Етичний кодекс ученого України. – Назва з екрану. – Режим доступу: 

www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-090415-2-0.pdf.  

7. Проект сприяння академічній доброчесності в Украні (SAIUP) - 

Американські Ради. – Назва з екрану. – Режим доступу: http://www.saiup.org.ua/.  

8. Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах: DSpace. – Назва 

з екрану. – Режим доступу: ela.kpi.ua/handle/123456789/16051.  

9. Рекомендації до пошуку наукової інформації за допомогою 

інтернетресурсів. – Назва з екрану. – Режим доступу: 

https://docs.google.com/document/d/1sUBDVqvUxuAfoi1yNW47y.../edit?hl=uk. 

http://nung.edu.ua/files/attachment_news/etic_codex.pdf
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10. Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій. 

Ч. 1. – Назва з екрану. – Режим доступу: 

www.library.ukma.edu.ua/.../Styli_oformlennya_bibliohrafichnykh. 

11.  Українські наукові журнали: Головна. – Назва з екрану. – Режим доступу: 

usj.org.ua/.  

12. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та 

етики для «чайників». – Назва з екрану. – Режим доступу: 

http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_acgr.pdf.  

13. Cite This for Me. – Назва з екрану. – Режим доступу: 

https://www.citethisforme.com/.  

14. Committee on Publication Ethics: (COPE): Promoting integrity in research 

publication. – Назва з екрану. – Режим доступу: publicationethics.org/.  

15. Plagiarism.org - Best Practices for Ensuring Originality in Written Work. – 

Назва з екрану. – Режим доступу: www.plagiarism.org/.  

16. Publication Integrity and Ethics. – Назва з екрану. – Режим доступу: 

www.integrity-ethics.com/.  

 

7. Політика курсу 

Аудиторні заняття передбачають активну участь здобувачів PhD в 

освітньому процесі: в проблемних лекціях діалогової природи та практичних 

заняттях, які проводяться переважно з використанням активних та 

інтерактивних методів і мають творчий характер. Відповідно поточний контроль 

спрямований на оцінювання участі здобувачів PhD в обговоренні проблемних 

ситуацій та виконання завдань, глибину і змістову наповнюваність суджень, 

здатність до осмислення, узагальнення та здобуття нового знання в обраній 

спеціальності.  

Самостійна робота здобувачів PhD є основним засобом опанування змісту 

навчальної дисципліни у вільний від обов'язкових занять час. У межах 

самостійної роботи виконуються індивідуально-дослідницькі завдання, що 

спрямовані на формування і розвиток професійної рефлексії і практичних умінь 

у контексті аналізу актуального рівня і визначення можливостей спілкуватися та 

презентувати наукові результати академічною іноземною мовою. Окремі звіти 

про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідного 

матеріалу перевіряються під час поточного (спостереження за активністю 

http://www.library.ukma.edu.ua/.../Styli_oformlennya_bibliohrafichnykh
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_acgr.pdf
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http://www.plagiarism.org/
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здобувачів PhD, усне опитування) та підсумкового контролю знань (залік, 

екзамен).  

Під час опанування навчальної дисципліни передбачено можливість 

консультативної допомоги з боку викладача за потреби і запитом з боку 

здобувачів PhD (F2F або в режимі онлайн чи офлайн).  

Підсумковий контроль – залік / екзамен, в якому передбачено відповідь на 

питання, пов’язані із здатністю здобувача PhD спілкуватися та презентувати 

наукові результати академічною іноземною мовою.  

 

Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання  

Основними принципами оцінювання результатів опанування навчальної 

дисципліни є такі принипи: об’єктивності (оцінка має відповідати істинній 

якості та кількості засвоєних знань, компетентностей і результатів навчання);  

прозорості (максимальній ясності та відкритості процедури, критеріїв і шкал 

оцінювання результатів навчання); систематичності (перевірка якості 

опанування навчальної дисципліни здійснюється систематично, за кожною 

темою і модулем, а також відвідуванням занять, ступенем активності під час 

навчання і вчасним виконанням навчальних завдань); дієвості (корекція та 

вдосконалення, за потреби, компетентностей і результатів навчання відповідно 

до вимог освітньо-наукової програми); індивідуального підходу (об’єктивна і 

справедлива оцінка відповідно до зусиль, затрачених здобувачем PhD, 

дотриманням ним вимог академічної доброчесності та реальних результатів 

навчання); педагогічного оптимізму (зорієнтованість оцінювання на пошук 

особистісних ресурсів здобувача PhD у контексті успішного опанування 

навчальної дисципліни, стимулювання нових досягнень у навчальний роботі) 

тощо.  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

здобувача PhD при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів 

з навчальної дисципліни «Іноземна мова та академічне письмо», є: повнота і 

вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; психологія економічної поведінки сучасного 

фахівця, глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 

взаємозв’язку і розвитку; характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 



лаконічність, логічність, послідовність тощо); вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання індивідуальнодослідницьких завдань.  

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній 

шкалі Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи, індивідуально-

дослідницьких завдань здобувачів PhD) проводиться у % від кількості балів, 

виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 0% – 

завдання не виконано; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 60% – завдання виконано 

повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в методиці; 80% – 

завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(форматування, висновки тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і 

без зауважень. Позитивні оцінки виставляються лише тим здобувачам PhD, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни і набрали за результатами поточного та підсумкового 

контролів не менше 60 балів.  

Політика навчальної дисципліни  

Політика щодо академічної доброчесності викладання навчальної 

дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності – сукупності 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Порушеннями академічної 

доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

Психологія економічної поведінки сучасного фахівця. Щодо академічної 

доброчесності здобувачів PhD йдеться про самостійне виконання навчальних 

завдань; обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей від інших осіб; надання достовірної інформації 

про результати власної наукової діяльності. Списування під час виконання 

навчальних завдань та заліку заборонені (в т.ч., із використанням мобільних 

девайсів). За порушення академічної доброчесності здобувачі PhD можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження 

оцінювання; повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми; відрахування із закладу освіти, позбавлення академічної 

стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання тощо.   



Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

викладачем навчальної дисципліни. Політика щодо термінів виконання завдань і 

перескладання Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання екзамену 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (зокрема, 

лікарняний лист).  

Здобувачі PhD беруть активну участь у всіх заняттях: обговорюють 

проблемні ситуації, запропоновані викладачем на лекціях, у режимі діалогу 

/полілогу; активно включаються і за потреби ініціюють спільну (групову 

роботу) під час практичних занять; виконують всі навчальні завдання вчасно, 

відповідно до робочої навчальної програми. Спілкування учасників освітнього 

процесу (викладач, здобувачі PhD) відбувається на засадах партнерських 

стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги до 

особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання.  

 

8. Схема курсу 

 

Тиждень, 

дата, 

години 

(вказується 

відповідно 

до 

розкладу 

навчальних 

занять)  

Тема, план  Форма 

навчального 

заняття, 

кількість 

годин 

(аудиторної 

та 

самостійної 

роботи)  

Список 

рекомендованих 

джерел (за 

нумерацією 

розділу 11)  

Завдання  Макси

мальна 

кількіс

ть 

балів  

МОДУЛЬ 1.  Академічне письмо 

Тиждень 

А, Б 
 

 

 

Тема 1. Загальні 

характеристики 

академічної 

іноземної мови. 

Написання резюме. 

Ділове листування. 
Основи створення 

презентацій на 

англійській мові. 

Підготовка до 

виступу на наукових 

практичне 

заняття. 
 

 

 

 

 

 

самостійна 

робота  

Презентація, 

Відеоматеріали. 

 

Літературу до 

кожної теми див у 

робочій програмі 

навчальної 

дисципліни та 

планах 

практичних 

Переглянути 

презентацію 

лекції. 

Вивчення 

теоретичного 

матеріалу.  

Усні доповіді, 

тестування 

знань, 

фронтальне 

5 

 

 

 

 

2 



конференціях з фаху 

з презентацією.  
занять. опитування. 

Виступ з 

підготовленою 

презентацією.  

Анотувати 

прочитану 

додаткову 

літературу. 

 

Тиждень 

А, Б 
  

 

 

 Тема 2. Граматика в 

іноземній 

академічній мові. 

Написання анотації 

англійською мовою 

до статей. Основи 

комунікативної 

англійської мови.  

практичне 

заняття. 

 

 

 

 

 

 

самостійна 

робота  

Презентація, 

Відеоматеріали. 

 

Літературу до 

кожної теми див у 

робочій програмі 

навчальної 

дисципліни та 

планах 

практичних 

занять. 

Переглянути 

презентацію 

лекції. 

Вивчення 

теоретичного 

матеріалу.  

Усні доповіді, 

тестування 

знань, 

фронтальне 

опитування. 

Виступ з 

підготовленою 

презентацією.  

Анотувати 

прочитану 

додаткову 

літературу. 

5 

 

 

 

 

2 

МОДУЛЬ 2. Навички наукової комунікації англійською мовою.  

Тиждень 

А, Б 
 

Тема 3. Підготовка 

статті до публікації в 

періодичному 

іноземному виданні 

(Scopus, Web of 

Science).  

практичне 

заняття. 
 

 

 

 

самостійна 

робота  
 

Презентація, 

Відеоматеріали. 

 

Літературу до 

кожної теми див у 

робочій програмі 

навчальної 

дисципліни та 

планах 

практичних 

занять. 

Переглянути 

презентацію 

лекції. 

Вивчення 

теоретичного 

матеріалу.  

Усні доповіді, 

тестування 

знань, 

фронтальне 

опитування. 

Виступ з 

підготовленою 

презентацією.  

Анотувати 

5 

 

 

 

 

2 



прочитану 

додаткову 

літературу. 

Тиждень 

А, Б 
 

Тема 4. Презентація 

наукового 

дослідження на 

конференції.  
 

 

практичне 

заняття. 
 

 

 

 

 

самостійна 

робота  

Презентація, 

Відеоматеріали. 

 

Літературу до 

кожної теми див у 

робочій програмі 

навчальної 

дисципліни та 

планах 

практичних 

занять. 

Переглянути 

презентацію 

лекції. 

Вивчення 

теоретичного 

матеріалу.  

Усні доповіді, 

тестування 

знань, 

фронтальне 

опитування. 

Виступ з 

підготовленою 

презентацією.  

Анотувати 

прочитану 

додаткову 

літературу. 

5 

 

 

 

 

2 

Тиждень 

А, Б 
  

 

 

Тема 5. Професійне 

спілкування з 

іноземними 

науковцями.  

практичне 

заняття. 

 

 

 

 

 

самостійна 

робота 

Презентація, 

Відеоматеріали. 

 

Літературу до 

кожної теми див у 

робочій програмі 

навчальної 

дисципліни та 

планах 

практичних 

занять. 

Переглянути 

презентацію 

лекції. 

Вивчення 

теоретичного 

матеріалу.  

Усні доповіді, 

тестування 

знань, 

фронтальне 

опитування. 

Виступ з 

підготовленою 

презентацією.  

Анотувати 

прочитану 

додаткову 

літературу. 

5 

 

 

 

 

2 

Тиждень 

А, Б 

 

 Тема 6. Підготовка 

до написання 

дослідницького 

проекту англійською 

мовою. Усна 

практичне 

заняття. 

 

 

 

Презентація, 

Відеоматеріали. 

 

Літературу до 

Переглянути 

презентацію 

лекції. 

Вивчення 

5 

 

 



презентація 

результатів 

наукового 

дослідження. 

 

самостійна 

робота 
  

кожної теми див у 

робочій програмі 

навчальної 

дисципліни та 

планах 

практичних 

занять. 

теоретичного 

матеріалу.  

Усні доповіді, 

тестування 

знань, 

фронтальне 

опитування. 

Виступ з 

підготовленою 

презентацією.  

Анотувати 

прочитану 

додаткову 

літературу. 

 

2 

Тиждень 

А, Б 

Тема 7. Підготовка 

до написання 

дослідницького 

проекту англійською 

мовою. Усна 

презентація 

результатів 

наукового 

дослідження. 

 

 

 

 

 

самостійна 

робота  

Презентація, 

Відеоматеріали. 

 

Літературу до 

кожної теми див у 

робочій програмі 

навчальної 

дисципліни та 

планах 

практичних 

занять. 

Переглянути 

презентацію 

лекції. 

Вивчення 

теоретичного 

матеріалу.  

Усні доповіді, 

тестування 

знань, 

фронтальне 

опитування. 

Виступ з 

підготовленою 

презентацією.  

Анотувати 

прочитану 

додаткову 

літературу. 

 

 

 

2 

Тиждень 

А, Б 
 

Тема 8. Підготовка 

до написання 

дослідницького 

проекту англійською 

мовою. Усна 

презентація 

результатів 

наукового 

дослідження. 

 

 

 

 

 

самостійна 

робота  

 

Презентація, 

Відеоматеріали. 

 

Літературу до 

кожної теми див у 

робочій програмі 

навчальної 

дисципліни та 

планах 

практичних 

занять. 

Переглянути 

презентацію 

лекції. 

Вивчення 

теоретичного 

матеріалу.  

Усні доповіді, 

тестування 

знань, 

фронтальне 

опитування. 

 

 

 

 

 

1 



Виступ з 

підготовленою 

презентацією.  

Анотувати 

прочитану 

додаткову 

літературу. 

 

 

 

 

9. Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання 

програмних результатів навчання 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, 

індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та 

професійної спрямованості контролю.  

 Використовуються такі методи контролю усна та письмова перевірка 

професійних навичок та вмінь, що сприяють підвищенню мотивації аспірантів-

майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до 

специфіки фахової підготовки перевага надається усному та письмовому 

контролю. 

Критерії оцінювання знань та вмінь аспірантів 

Контроль успішності аспіранта здійснюється з використанням методів і 

засобів, що визначені в ХДУ. Академічні успіхи аспіранта оцінюються за 

шкалою, яка застосована в ХДУ з обов’язковим переведенням оцінок до 

національної шкали та шкали ECTS. 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка за бальною 

шкалою, що 

використовується в 

Херсонському 

державному 

університеті 

Оцінка за національною 

шкалою 

А 5 відмінно 

ВС 4 добре 

DE 3 задовільно 



FX 2 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

F 1 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

А (відмінно) Аспірант має глибокі міцні і системні знання з теорії 

перекладу та уміє застосувати їх на практиці, а саме під час 

продукування усного чи письмового перекладу. Має навички 

утримання у пам’яті великих фрагментів усного мовлення та 

уміє адекватно їх відтворити мовою перекладу. Володіє 

навичками усного послідовного перекладу. Володіє такими 

вміннями, як робота з довідковою літературою та 

словниками. Вміє правильно використовувати наукові 

знання в усіх видах мовленнєвої діяльності. 

B С  (добре) Аспірант знає програмний матеріал повністю, застосовує 

практичні навички під час усного та письмового перекладу, 

вирішує лінгвістичні задачі, але може припуститися 

незначних мовленнєвих помилок у перекладі та має 

невеликий словниковий запас, тому зустрічається з 

труднощами під час усного послідовного перекладу. 

DE   

 (задовільно) 

Аспірант знає основні теми курсу, має уявлення про різні 

види перекладу, але його знання мають узагальнений 

характер, не вміє використовувати набуті знання під час 

виконання перекладу, припускається помилок як в усному, 

так і в письмовому перекладі. Навички запам’ятовування 

розвинені слабко. 

FХ 

(незадовільно) з 

можливістю 

повторного 

Аспірант має фрагментарні знання з усього курсу. Не здатен 

ефективно зафіксувати інформацію. Мова невиразна, 

обмежена, бідна, а обмежений словниковий запас не дає 

змогу здійснити переклад. 



складання 

F незадовільно) 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Аспірант повністю не володіє програмним матеріалом, не 

працював в аудиторії з викладачем або самостійно. 

 

 

 

 

Завдання до іспиту / заліку 

 

Завдання № 1. 

Прочитати статтю у фаховому виданні України, яка відповідає темі 

дисертаційного дослідження. Написати анотацію англійською мовою стосовно 

інформації, яка є у статті.  

Завдання № 2.  

 Аспірант планує взяти участь у міжнародній конференції за кордоном. 

Написати електронного листа англійською мовою в оргкомітет конференції з 

проханням повідомити інформацію стосовно таких аспектів:  

 відповідність та кореляція теми доповіді аспіранта секціям 

конференції; 

 основні вимоги до презентації доповіді аспіранта у вигляді 

презентації на англійській мові; 

 інформація стосовно публікації статті та розсилки матеріалів та 

збірників конференції; 

 уточнення інформації щодо очної або заочної участі аспіранта у 

конференції; 

 інформація стосовно організаційних моментів конференції (час 

відкриття роботи конференції, час роботи секцій конференції, кава-брейк, час 



проведення наукових дискусій серед учасників конференції, проживання 

аспіранта під час конференції).  

     Завдання № 3. 

Написати англійською мовою діалог у формі телефонної розмови з 

оргкомітетом міжнародної конференції за кордоном, в якому аспірант планує 

уточнити інформацію стосовно відповідності теми доповіді секціям 

конференції, стосовно організаційних моментів конференції та підтвердження 

своєї участі у роботі конференції. 

Завдання № 4. 

Написати анотацію англійською мовою до власної статті аспіранта у 

фаховому виданні України та переробити список використаних аспірантом у 

статті джерел у стиль оформлення APA. 

Завдання № 5.  

Підготувати текст презентації англійською мовою до статті аспіранта. 

Завдання № 6.  

 Написати резюме англійською мовою. 

Завдання № 7.  

Написати діловий лист англійською мовою в оргкомітет міжнародної 

конференції за кордоном, в якому аспірант підтверджує свою очну участь у 

конференції, вказує тему доповіді та запитує інформацію стосовно організаційних 

моментів конференції.  
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