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Дні занять Практичні: згідно з чинним розкладом занять 

Консультації На кафедрі українознавства і мовної підготовки іноземних 

громадян, очні, відповідно до графіка консультацій: 

індивідуальні та групові. 

Мета навчальної дисципліни: забезпечити розвиток мовленнєвих умінь аспірантів для 

ефективного послуговування українською мовою в академічних сферах комунікації. 

Попередні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням) для іноземних 

студентів», «Фахова українська мова як іноземна. Основи комунікації», «Українська мова як 

іноземна (основи наукового мовлення)». 

Вступники до аспірантури мають демонструвати високий рівень сформованості загальних та 

спеціальних (предметних) компетентностей. 

Загальні: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, здійснювати усну й письмову 

комунікацію професійного спрямування українською мовою, пошук та аналітичне 

опрацювання інформації з різних джерел, самостійно проводити досліджень на відповідному 

рівні. 

Спеціальні (фахові): володіння орфоепічними, лексичними, граматичними, орфографічними, 

стилістичними нормами сучасної української літературної мови; розуміння професійно 

орієнтованих текстів з підручників, науково-популярних та спеціалізованих видань, Інтернет-

джерел; здатність накопичувати інформацію з різних джерел з метою подальшого її 

використання (на презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному 

середовищі); здатність самостійно складати тексти, використовуючи науково-економічні 

матеріали за фахом; володіння мовленнєвим етикетом повсякденного й професійного 

спілкування; здатність робити коротке непідготовлене повідомлення, вести бесіду, 

демонструючи вміння ставити запитання, пояснювати, висловлювати власну думку тощо. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Українська мова як іноземна (поглиблено). 

Тема 1. Проблемні питання з граматики. 

Тема 2. Аналітичне читання. 
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Тема 3. Усна практика.  

Тема 4. Індивідуальне читання. 

Тема 5. Письмова практика 

Здобувачі освіти повинні мати вільний доступ до інтернету й бути зареєстрованими 

на університетському сайті ПНС 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

Програма дисципліни, навчальний посібник, 

відеоуроки 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5277 

  
Система оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних занять і 

оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 70 балів; мінімальна сума, що дозволяє 

аспірантові складати залік, – 35 балів). Результат семестрового заліку оцінюється за кількістю 

накопичених упродовж семестру балів). Аспіранта слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 70. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з огляду на кількість балів, 

отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у 

балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано". 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Практичні заняття 80 

Письмова контрольна робота 10 

Самостійна робота 10 

Максимальна кількість балів 100 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

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

дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5277). 
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