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1. Мета навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни полягає в навчанні аспірантів використовувати іноземну 

мову, а саме вміти виражати свої думки іноземною мовою та розуміти висловлювання інших 

людей, виражені цією мовою. Крім того, дисципліна спрямована на формування в аспірантів 

професійно орієнтованої комунікативної компетенції для забезпечення їх ефективного 

спілкування на іноземній мові в усній і письмовій формах в академічному та професійному 

середовищі. 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

 

Кількість кредитів – 6 
Галузь знань  

21 «Ветеринарні науки» 
 

Модулів – 6 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 1-й 

Індивідуальне завдання  

(алгоритм і програма) 
Семестр 

Загальна кількість  

годин − 180 

1-й, 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійна робота 

студента − 3 

Освітній ступінь: 

доктор філософії 

- 

Практичні 

72 год. 

Лабораторні 

- 

 

Самостійна робота 

108 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

 

Вид контролю: 

залік, екзамен 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: рівень володіння 

іноземною мовою не нижче В2. 

Аспірант повинен знати: 

- основні лексичні одиниці загальної та професійної лексики; 

- основні граматичні структури; 

- правила побудови всіх типів речень. 

Аспірант повинен вміти: 

- ефективно спілкуватися зі спеціальною та загальною аудиторіями іноземною мовою, 

використовуючи відповідну лексику, методи, техніки та прийоми, а також представляти 

складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово; 
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- застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології іноземними мовами, 

включаючи методи отримання, обробки та зберігання наукової інформації. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  
 

Шифр Результат навчання 

РН 2 Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, 

результатів інтелектуальної та експериментальної діяльності 

РН 5 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні та 

обміні інформацією, зборі даних для створення базису досліджень, обробці, аналізі 

та інтерпретації результатів досліджень. 

РН 12 Володіти комунікативними навичками для спілкування в державі та іншомовному 

середовищі з фахівцями та нефахівцями, використовувати іноземну мову для 

презентації результатів досліджень світовій академічній спільноті. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН2 РН5 РН12 

ЗК 1. + + + 

ЗК 3. +  + 

ЗК 4.   + 

ЗК 7. + + + 

ЗК 8.  + + 

ЗК 10.  +  

ФК1 +  + 

ФК5 + + + 

 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, оволодіння сучасними 

знаннями для розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність бути критичним та самокритичним, аналізувати та прогнозувати 

результати досліджень на основі логічних аргументів та перевірених фактів.  

ЗК 4. Здатність до розуміння напрямків і закономірностей розвитку науки і культури, 

науково-дослідних та науково-педагогічних парадигм та стратегій. 

ЗК 7. Здатність вільно сприймати, обробляти та відтворювати інформацію іноземною 

мовою на загальні та фахові теми, презентувати та публікувати результати наукових 

досліджень з використанням академічної іноземної мови. 

ЗК 8. Здатність до спілкування з колегами, розвиток навичок міжособистісної взаємодії з 

фахівцями різних рівнів та громадськістю як на національному, так і на міжнародному рівні. 

ЗК 10 Здатність дотримуватися академічної доброчесності в наукових дослідженнях та 

науково-педагогічній діяльності. 

ФК 1. Здатність виявляти і вирішувати проблеми у сфері ветеринарної медицини, робити 

наукові узагальнення стосовно актуальних питань ветеринарного благополуччя підприємств 

галузі та агропромислового комплексу в цілому. 

ФК 5 Здатність до репрезентації результатів, адаптації ідей презентацій та освітніх 

проектів до цільової аудиторії в Україні та за кордоном для участі у дискусіях із досвідченими 

фахівцями ветеринарної медицини та споріднених галузей. 
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6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення 

екзамену у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Екзаменаційні завдання 

дозволяють перевірити розуміння аспірантом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами.  

Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбачають вирішення 

наукових і професійних завдань й дозволяють діагностувати рівень підготовки аспіранта та 

рівень його компетентностей з навчальної дисципліни.  

Здобувач вищої освіти не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість 

балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного контролю впродовж 

семестру, в сумі не досягла 36 балів. Аспіранта слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36-60 балам.  

Підсумкові бали за екзамен (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 

відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих на екзамені 

дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю. Мінімальний пороговий рівень 

оцінки визначається тим, що аспірант має певні знання, передбачені в робочій програмі 

навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який 

визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, 

аспірант пояснює правила вирішення практичних завдань дисципліни; виконання 

практичних/лабораторних/контрольних/індивідуальних завдань значно формалізовано (є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи). Максимальна кількість балів 

становить 60. Мінімальна кількість набраних балів складає 60 % від максимальної кількості, 

отриманої під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

 

Вид заняття 
Кількість балів за вид роботи 

мінімальна максимальна 

Лекції ─ ─ 

Практичні заняття 18 30 

Самостійна робота 18 30 

Індивідуальні завдання ─ ─ 

Разом 36 60 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

і підсумкового контролю 
 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей аспірантів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування. 

Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є 

перевірка розуміння аспірантом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові 

питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки 

аспіранта і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  
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8. Програма навчальної дисципліни 
 

Блок 1 (М1). Кар’єра в науці.  

Тема 1 (Т1). Планування кар’єри в науці. 

Тема 2 (Т2). Основні правила написання резюме.  

Тема 3 (Т3). Підготовка до співбесіди. 

Блок 2 (М2). Наукове фінансування. 

Тема 4 (Т4). Принципи подачі заявок щодо наукового фінансування. 

Тема 5 (Т5). Наукова спільноти. 

Тема 6 (Т6). Стилі письма. 

Блок 3 (М3). Опис наукового дослідження. 

Тема 7 (Т7). Огляд наукової літератури. 

Тема 8 (Т8). Постановка проблеми наукового дослідження 

Тема 9 (Т9). Напрямки наукових досліджень. 

Блок 4 (М4). Організація та обговорення результатів дослідження. 

Тема 10 (Т10). Результати дослідження та їх обговорення. 

Тема 11 (Т11). Написання анотації. 

Тема 12 (Т12). Написання рефератів та рецензій. 

Блок 5 (М5). Основні функціональні маркери наукового тексту. 

Тема 13 (Т13). Системність як важливий прийом структуризації наукового тексту. 

Тема 14 (Т14). Підготовка до аналітичного читання. 

Блок 6 (М6). Реалізація принципів об’єктно-орієнтованого програмування. 

Тема 15 (Т15). Підготовка до усної практики за темою наукового дослідження. 

Тема 16 (Т16). Презентація наукової роботи. 

 

9. Теми лекцій 

Лекції не передбачені програмою. 

 

10. Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Блок 1. Кар’єра в науці 

1 Т1 Планування кар’єри в науці. 4  

2 Т2 Основні правила написання резюме.  4  

3 Т3 Підготовка до співбесіди. 4  

  Разом за блок 1: 12  

Блок 2. Наукове фінансування 

4 Т4 Принципи подачі заявок щодо наукового фінансування. 4  

5 Т5 Наукові спільноти. 4  

6 Т6 Стилі письма. 4  

  Разом за блок 2: 12  

Блок 3. Опис наукового дослідження  

7 Т7 Огляд наукової літератури. 4  

8 Т8 Постановка проблеми наукового дослідження 4  

9 Т9 Напрямки наукових досліджень. 4  

  Разом за блок 3: 12  
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Блок 4. Організація та обговорення результатів дослідження 

10 Т10 Результати дослідження та їх обговорення. 4  

11 Т11 Написання анотації. 4  

12 Т12 Написання рефератів та рецензій. 4  

  Разом за блок 4: 12  

Блок 5. Основні функціональні маркери наукового тексту 

13 Т13 
Системність як важливий прийом структуризації наукового 

тексту. 
6  

14 Т14 Підготовка до аналітичного читання. 6  

  Разом за блок 5: 12  

Блок 6. Реалізація принципів об’єктно-орієнтованого програмування 

15 Т15 Підготовка до усної практики за темою наукового дослідження. 6  

16 Т16 Презентація наукової роботи. 6  

  Разом за блок 6: 12  

Всього: 72  

 

11. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені програмою. 
 

12. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Блок 1. Кар’єра в науці 

1 Т1 Планування кар’єри в науці. 6  

2 Т2 Основні правила написання резюме.  6  

3 Т3 Підготовка до співбесіди. 6  

  Разом за блок 1: 18  

Блок 2. Наукове фінансування 

4 Т4 Принципи подачі заявок щодо наукового фінансування. 6  

5 Т5 Наукові спільноти. 6  

6 Т6 Стилі письма. 6  

  Разом за блок 2: 18  

Блок 3. Опис наукового дослідження  

7 Т7 Огляд наукової літератури. 6  

8 Т8 Постановка проблеми наукового дослідження 6  

9 Т9 Напрямки наукових досліджень. 6  

  Разом за блок 3: 18  

Блок 4. Організація та обговорення результатів дослідження 

10 Т10 Результати дослідження та їх обговорення. 6  

11 Т11 Написання анотації. 6  

12 Т12 Написання рефератів та рецензій. 6  

  Разом за блок 4: 18  

Блок 5. Основні функціональні маркери наукового тексту 

13 Т13 
Системність як важливий прийом структуризації наукового 

тексту. 
8  
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14 Т14 Підготовка до аналітичного читання. 10  

  Разом за блок 5: 18  

Блок 6. Реалізація принципів об’єктно-орієнтованого програмування 

15 Т15 Підготовка до усної практики за темою наукового дослідження. 10  

16 Т16 Презентація наукової роботи. 8  

  Разом за блок 6: 18  

Всього: 108  

 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Практичні заняття проводяться з використанням програмних засобів (відео- та 

аудіоролики, ресурси мережі Інтернет), а також обладнання (ноутбук, проектор, засоби для 

відтворення аудіо).  

 

14. Рекомендовані джерела інформації 

Основні 
 

1. BBC Learning English [Electronic resource]. – Access mode: 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/index.html  

2. Cotton D. International Business Topics / D. Cotton. – Harlow: Addison Wesley Longman Ltd, 

1996. – 174 p.  

3. McCarthy E. J. Essentials of Marketing / E. J. McCarthy, W. D.Perreault, Jr. Irwin. – Harlow: 

Longman, 1994. – 556 p.  

4. McKellen J. S. Test Your Business English / J. S. McKellen. – Harlow: Longman, 1996. – 128 

p.  

5. McKenzie I. English for Business Studies / I. McKenzie. – Cambridge University Press, 1997. 

– 164 p.  

6. McKenzie I. Management and Marketing / I. McKenzie. – Cambridge University Press, 1996. – 

154 p.  

7. Pretten J. Banking English / J. Pretten. – Harlo: Longman, 1998. – 160 p.  

8. Tamyen Armer. Cambridge English for Scientists. – Cambridge University Press, 2010. – 110 

p.   

 

Допоміжні  

9. Методические рекомендации к реферированию текстов по экономике курса "Английский 

язык" для студентов  специальностей 7.050103, 7.050206 дневной формы обучения и аспирантов 

/ cост. З. В. Зобова, З. М. Сучкова. – Х.: Изд. ХГЭУ, 2004. – 44 с.   

10. Практические задания по грамматике курса "Английский язык" для аспирантов и 

соискателей всех форм обучения / cост. Н. М. Лисица, Л. А. Игнатенко. – Х : Изд. ХГЭУ, 2000. 

– 36 с.  

11. Практические задания по теме "Ведение деловых переговоров" курса "Английский язык" 

для студентов 3 – 4 курсов всех специальностей, аспирантов и магистров. Ч. 2. / cост. Л. А. 

Игнатенко, С. Е. Тарасенко. – Х.: Изд. ХГЭУ, 2003. – 48 с.  

12. Ігнатенко Л. О. Тести з ділової англійської мови для економістів : навч. посібн. / Л. О. 

Ігнатенко, І. О. Решетняк. – Х. : ВД "ИНЖЕК", 2009. – 144 с.  

Інформаційні ресурси 

Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних носіях 

тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега 

Ольжича, інституційний репозитарій ПНУ. 


