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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: 
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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 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 концептуальні та методологічні проблеми у галузі біології, що передбачає 

глибоке переосмислення відомих та створення нових знань. 

Загальні компетентності: 

ЗК.01. Здатність до абстрактного аналізу, мислення та синтезу.  

ЗК.02. Здатність до застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, пошуку та 

критичного аналізу інформації. 

ЗК.06. Здатність роботи та комунікації в міжнародному науковому просторі.  

ЗК.08. Здатність до саморозвитку, постійного навчання та здобуття нових професійних навичок. 

ЗК.09. Здатність спілкуватися іноземною мовою (англійською або іншою) в обсязі, достатньому для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи в усній та письмовій формі, а також для 

повного розуміння іншомовних наукових текстів. 

Фахові компетентності  

ФК.07. Здатність представляти результати власного дослідження в медіапросторі та промоуція власних 

досліджень на національному та міжнародному рівні в галузі біологія за напрямами ботаніка, мікологія, 

фізіологія.  

 

Відповідно до програмних результатів навчання, вказаних в освітньо- професійній програмі, визначено 



програмні результати навчання освітньої компоненти «Іноземна мова»: 

ПРН.04. Самостійно налагоджувати наукову комунікацію, обмін інформацією та досвідом з вітчизняними та 

закордонними вченими у галузі біології за напрямами ботаніка, мікологія та фізіологія; демонструвати на 

високому рівні результати власних досліджень під час міжнародних наукових симпозіумів, конференцій, 

семінарів, практично використовувати академічної українську та іноземну мову (переважно англійську) у 

науковій та педагогічній діяльності. 

ПРН.09. Вільно презентувати та обговорювати результати досліджень, наукові та прикладні проблеми біології 

державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у 

наукових виданнях. 

ПРН.11. Проявляти лідерські якості, здатність до саморозвитку і самовдосконалення, нести відповідальність 

за отримані результати наукових досліджень та прийняття експертних рішень. 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

5. О

знак

и 

курс

у 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова/ 

вибіркова 

компонента 

2020-2021 н.р. І семестр  

ІІ семестр 

051 Економіка 1 Обов`язкова 

компонента 

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Мультимедійне обладнання.  

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

Практичні заняття 

(год.) 

Самостійна робота (год.) 

6 кредити / 180 годин 28 32 120 



7. Політика курсу 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті здобувачі ретього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти та викладачі діють відповідно до:  

- Положення про атестацію здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктора філософії у 

разових спеціалізованих вчених радах Херсонського державного університету 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DDoctorants/Normative_framework.aspx);  

- Положення про підготовку здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук в Херсонському державному 

університеті  

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DDoctorants/Normative_framework.aspx); 

- Положення про організацію освітнього процесу 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx);  

- Положення про академічну доброчесність (http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx) ;  

- Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx;  

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХДУ (наказ №803-Д від 07.09.2020) 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx  

Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та методичними 

рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність 

незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і практичного матеріалу.  
 

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 

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20(%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE)%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97%20%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D0%A5%D0%94%D0%A3.pdf?id=2e962b02-b434-45e7-bbe9-decd5598e9aa
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20(%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE)%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97%20%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D0%A5%D0%94%D0%A3.pdf?id=2e962b02-b434-45e7-bbe9-decd5598e9aa
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%B2.pdf?id=480e1d80-97d1-4d1f-85b8-0c6db3eddd42
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%B2.pdf?id=480e1d80-97d1-4d1f-85b8-0c6db3eddd42


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. 

5 

 

 

 

 

 

 

2 



Анотувати 

прочитану 

додаткову 

літературу. 

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 

прочитану додаткову 

літературу. 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

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, 

5 

 

 

 

 

 

 

2 



фронтальне 

опитування. Виступ 

з підготовленою 

презентацією. 

Анотувати 

прочитану 

додаткову 

літературу. 

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 

презентація результатів 

наукового дослідження. 

практичне 

заняття 

самостійна 

робота. 

Презентація, 

Відеоматеріали. 

 

Літературу до кожної 

теми див у робочій 

програмі навчальної 

Переглянути 

презентацію 

лекції. 

Вивчення 

теоретичного 

матеріалу. 

5 

 

 

 

 

 



дисципліни та планах 

практичних 

занять. 

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 

Презентація, 

Відеоматеріали. 

 
Літературу до кожної 

теми див у робочій 

програмі навчальної 

Переглянути 

презентацію 

лекції. 

Вивчення 

теоретичного 

матеріалу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

навчання 
 

Оцінювання академічних досягнень аспірантів здійснюється під час міжсесійного (поточного та 

атестаційного) та семестрового контролю знань студентів, згідно з положенням про порядок оцінювання знань 

студентів при кредитно-трансферній системі організації освітнього процесу в Херсонському державному 

університеті від 02.09.2020 р. № 789-Д.  

Поточний контроль з дисципліни  – це оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти 

протягом навчального семестру з усіх видів аудиторної роботи (лекції та лабораторні заняття). Поточний 

контроль відображає поточні навчальні досягнення здобувача вищої освіти в освоєнні програмного матеріалу 

дисципліни; спрямований на необхідне корегування самостійної роботи здобувача вищої освіти. Поточний 

контроль здійснюється лектором. 

Критерії оцінювання відповіді на практичному занятті (усна форма контролю) 

 

 

робота дисципліни та планах 

практичних 

занять. Виступ з 

підготовленою 

презентацією. 

Анотувати прочитану 

додаткову літературу. 

Усні доповіді, 

тестування знань, 

фронтальне 

опитування. 

 

1 



 

 

 

 

 

 

Здобувач повністю володіє понятійним апаратом  курсу; вміє  доречно застосовувати 

термінологію під час проведення дискусії на семінарських заняттях; використовує надбані 

теоретичні знання при аналізі різних практичних завдань; чітко визначає причино-наслідкові 

зв’язки. Висловлює чітко і логічно теоретичні аспекти теми без явних помилок в усному 

мовленні. Володіє такими загальнонавчальними вміннями як робота з довідковою літературою 

(реферовані дослідження). Повністю виконав усі завдання кожної теми та поточного 

модульного контролю загалом. 

5 балів 

Здобувач знає програмний матеріал повністю, має практичні навички, але не вміє чітко 

визначать причинно-наслідкові зв’язки, самостійно мислити, аналізувати теоретичний та 

практичний матеріал, не підкріплює свої відповіді прикладами. Окремі завдання кожної теми 

та модульного контролю загалом виконав не повністю. 

4 бали 

Здобувач засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти 

зміст основних питань навчальної дисципліни, окремі завдання кожної теми модульного 

контролю не виконав. 

3 бали 

Здобувач засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо самостійно 

викласти зміст більшості питань програми навчальної дисципліни. Виконав лише окремі 

завдання кожної теми та модульного контролю загалом. 

2 бали  

Здобувач має фрагментарні знання з усього курсу. Не засвоїв тем навчальної програми, не 

володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти 

програмний матеріал. Мова невиразна, обмежена, бідна, словниковий запас з курсу не дає 

змогу оформити думку. Практичні навички на рівні розпізнавання. Не виконав більшості 

завдань кожної теми під час модульного контролю загалом. 

1 бал 

 Здобувач повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або 

самостійно. Не вміє викласти зміст кожної теми навчальної дисципліни, не виконав завдання 

модульного контролю.  

0 балів 



Оцінювання тестових завдань 

         Кількість відповідей   Бали 

Від 90-100% правильних відповідей   5 

Від 74-89% правильних відповідей   4 

Від 60-73% правильних відповідей   3 

Від 35-59% правильних відповідей   2 

Від 1-34% правильних відповідей   1 

 

Оцінювання відповіді на екзамені 

Кількість 

балів  

Критерії оцінювання  

36-40 Глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку, 

чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати 

теоретичні положення при розв’язуванні практичних задач 

33-35 Міцні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на 

поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних 

задач 

30-32 Міцні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на 

поставлені питання, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності, за вміння застосовувати 

теоретичні положення при розв’язанні практичних задач 

26-29 Посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування 

теоретичних положень при розв’язанні практичних задач 

24-25 Слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням 

послідовності його викладання, за слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні 

практичних задач 

14-23 Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, 

невміння застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач 



  

0-13 

Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, 

невміння орієнтуватися при розв’язанні практичних задач, незнання основних фундаментальних 

положень 

 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування освітньої компоненти/навчальної 

дисципліни, формою семестрового контролю якої є екзамен 

№ Види навчальної діяльності (робіт) МОДУЛЬ 1. Академічне письмо 
МОДУЛЬ 2. Навички 

наукової комунікації 

англійською мовою  
Сума балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Аудиторна робота (заняття у 

дистанційному режимі) 

   

- тестування 15 15 30 

- практичні (лабораторні) роботи  5 5 10 

- усне опитування 5 5 10 

2. Самостійна робота  5 5 10 

3. Контрольна робота     

 Поточне оцінювання (разом) 30 30 60 

Підсумковий контроль    40 

Разом балів   100 

Вибіркові види діяльності (робіт) 

1 - участь у наукових, науково-

практичних конференціях; 

- підготовка наукової статті; 

- тощо 

  max 10 

 



Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

 

Сума балів /Local 

grade 
Оцінка ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою/National grade 

90 – 100 А Excellent Відмінно 

82-89 В 
Good Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Satisfactory Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 

Fail 

Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
 

Завдання до іспиту 
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 доповідіаспірантаувигляді 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. 

 

 



10. Список рекомендованих джерел 

Основна рекомендована література 

1. Американська асоціація університетських професорів // Прозорість і корупція в системі вищої освіти 

України: зб. матер. конф. (21–22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К.: Таксон, 2003. – (Серія «Вища освіта в 

сучасному світі»). – С. 257–258. 

2. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: ДСТУ 8302:2015 / Нац. стандарт 

України. – Вид. офіц. – Введ. з 01.07.2016. – К.: УкрНДНЦ, 2016. – 16 с. – (Інформація та документація). 

3. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 
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