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Самостійна робота – 132 год. 

Форма підсумкового контрол

ю 

залік 

Кафедра кафедра педагогіки, іноземної філології та перекладу, 

61166, м. Харків, проспект Науки, 9–а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

перший корпус, ауд. 502, Тел. +38 (057) 702-18-32, 3-83 

(внутрішній), сайт кафедри:http://www.kafpif.hneu.edu.ua/ 

Викладач Петренко Вікторія Олександрівна, канд. пед. наук, доцент 

Контактна  інформація викла

дача  

viktoriіa.petrenko@hneu.net 

Дні занять згідно діючого розкладу занять 

Консультації на кафедрі педагогіки, іноземної філології та перекладу, 

очні, відповідно до графіку консультацій, індивідуальні 

Мета навчальної дисципліни 

Удосконалення іншомовної комунікативної компетентності в академічній, науковій і 

професійній сферах в усній та письмовій формах на рівні володіння іноземною мовою С2, який 

є стандартом для ступеня доктора філософії.  

Передумови для навчання 

Попередньо прослухана дисципліна: «Комунікація в професійній діяльності». 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Оприлюднення та презентація результатів науково-дослідницької 

праці. 

Тема 1. Публікації в англомовних міжнародних академічних журналах. 

Тема 2. Текст за спеціальністю як об'єкт наукового пізнання. 

Тема 3. Види наукового тексту. 

Тема 4. Абзац як архітектонічна одиниця наукового тексту.  

Тема 5. Способи компресії змісту наукових текстів. Вторинні наукові тексти.  

Тема 6. Класифікація, зміст, структура та оформлення статей в англомовних журналах.  

Тема 7. Вторинні наукові тексти: анотація до наукової статті, тези.  

Тема 8. Презентація наукових досліджень. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

                                   Цифрова он-лайн дошка 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5129 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей здобувачів ступеня доктора філософії 

враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають практичні 

заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих 

компетентностей здобувачів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. 
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Оцінювання здійснюється за такими видами контролю: 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних занять 

і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів, мінімальна сума, що 

дозволяє здобувачеві отримати залік – 60 балів). 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної дисципліни 

наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (за семестр) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Аудиторна робота 50 

Самостійна робота 30 

Презентація 10 

Індивідуальний науково-дослідницький проєкт 10 

Максимальна кількість балів 100 

Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, 

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

академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до такої академічної 

відповідальності: повторне проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботии. 

Плагіат індивідуального науково-дослідницького проєкту за тематикою власного 

дослідження заборонено. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни (http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22319).  
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