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Заплановані результати навчання 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування іншомовної комунікативної 

компетенції для забезпечення ефективного спілкування в академічному, науковому та 

професійному середовищі. 

Завдання навчальної дисципліни: формувати лінгвістичну, соціокультурну та загальні 

компетенції,  а також здатність до самооцінювання та самостійного навчання; розвиток мотивації, 

комунікативної і професійної культури.   

Аудіювання  

- сприймати та розуміти монологічні й діалогічні висловлювання в межах професійної,  

академічної та наукової тематики. 

Мовлення 

- здійснювати комунікацію у професійній, академічній та науковій сферах; 

- самостійно складати повідомлення про проблему, мету,  

методи та засоби дослідження, експеримент, обробку даних, висновки та інші аспекти наукової 

роботи. 

Читання 

- розуміти зміст англомовних оригінальних наукових матеріалів з фаху; 

- відстежувати розвиток теми та здійснювати загальну аргументацію з прочитаного. 

Письмо  

- складати плани (конспекти) до прочитаного матеріалу або почутого повідомлення, 

доповіді тощо; 

- викладати зміст прослуханого чи прочитаного у письмовому вигляді (в тому числі у 

формі анотацій і рефератів), написати доповідь і повідомлення;  

- оформлювати основні види документації (заявки на участь у конференції, складання 

стислого тексту автобіографії тощо). 

 
Компетентності Програмні результати 

загальні фахові 

 

ЗК1. Креативність, здатність 

до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до участі в 

науковій кооперації 

(міжгалузевій, міжнародній 

тощо). 

ЗК 7. Здатність презентувати 

результати своїх досліджень. 

 

 

ФК9.Здатність 

створювати нові знання 

через оригінальні 

дослідження, якість яких 

може бути визнана на 

національному та 

міжнародному рівнях. 

ФК10. Здатність брати 

участь у критичному 

діалозі, наукових 

дискусіях на 

міжнародному рівні, 

відстоювати свою власну 

ПРН8. Аналізувати наукові праці, 

виявляючи дискусійні та малодосліджені 

питання, здійснювати моніторинг наукових 

джерел інформації стосовно проблеми, яка 

досліджується встановлювати їх 

інформаційну цінність шляхом 

порівняльного аналізу з іншими джерелами. 

ПРН10. Проявляти вміння спілкуватися 

державною та іноземною мовами в 

діалоговому режимі з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю у відповідній 

галузі наукової та/або професійної 

діяльності. 
ПРН12. Професійно презентувати 
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позицію, до 

підприємництва та 

прояву ініціативи щодо 

впровадження у 

виробництво результатів 

дисертаційного 

дослідження. 

 

результати своїх досліджень на вітчизняних 

та міжнародних наукових конференціях, 

семінарах, використовувати іноземну мову 

у науковій, освітній та інноваційній 

діяльності. 

ПРН15. Мати здатність діяти соціально 

свідомо і відповідально на основі етичних 

мотивів, приймати обґрунтовані рішення, 

саморозвиватися і самовдосконалюватися. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Нормативна граматика англійської  мови. 

Тема 2. Професійно орієнтовані джерела. 

Тема 3. Спілкування в академічному середовищі. 

Тема 4. Робота з науковою літературою. 

Тема 5. Презентація результатів наукового дослідження. 

 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин – 180. Кількість кредитів – 6. Форма семестрового контролю – залік, 

екзамен. 

Політика оцінювання 

1. Академічна доброчесність: Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної 

доброчесності та Кодексу про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавської державної 

аграрної академії. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське 

право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

2. Система оцінювання 

 

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання 

 

Програмні результати 

навчання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

навчальної 

дисципліни, % 

Максимальна 

кількість 

балів 

Мінімальний 

пороговий 

рівень оцінок, 

балів 

Форми 

оцінювання 

результатів 

навчання 

ПРН8. Аналізувати наукові 

праці, виявляючи дискусійні та 

малодосліджені питання, 

здійснювати моніторинг 

наукових джерел інформації 

стосовно проблеми, яка 

досліджується встановлювати їх 

інформаційну цінність шляхом 

порівняльного аналізу з іншими 

джерелами. 

20 20 

 

 

10 

Розв’язування 

тестів, 

контрольна 

робота, 

написання 

анотації, 

захист 

презентації. 

ПРН10. Проявляти вміння 

спілкуватися державною та 

іноземною мовами в 

діалоговому режимі з широкою 

30 30 20 

 



науковою спільнотою та 

громадськістю у відповідній 

галузі наукової та/або 

професійної діяльності. 

ПРН12. Професійно 

презентувати результати своїх 

досліджень на вітчизняних та 

міжнародних наукових 

конференціях, семінарах, 

використовувати іноземну мову 

у науковій, освітній та 

інноваційній діяльності. 

30 30 20 

ПРН15. Мати здатність діяти 

соціально свідомо і 

відповідально на основі етичних 

мотивів, приймати обґрунтовані 

рішення, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися. 

20 20 10 

Разом 100 100 60 

 

 

 

Схема нарахування балів за 1 семестр 

Назва теми 

Види навчальної 

роботи 
Разом по темі 

Розв’язування 

тестів 

Контрольна 

робота 

Тема 1.Нормативна граматика 

англійської мови 
50 - 50 

Тема 2. Професійно орієнтовані джерела 25 25 50 

Разом 75 25 100 

 

 

Схема нарахування балів за 2 семестр 

Назва теми  

Види навчальної роботи  
Разом по 

темі Розв’язування 

тестів 

Написання 

анотації 

Захист 

презентації 

Тема 3. Спілкування в 

академічному середовищі 

25 - - 25 

Тема 4. Робота з науковою 

літературою 

25 10 - 35 

Тема 5. Презентація результатів 

наукового дослідження 

- - 20 
20 



Разом 50 10 20 80 

Екзамен - - - 20 

Разом 100 
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