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Назва поля
Назва факультету
Рівень вищої освіти
Код і назва спеціальності
Тип і назва освітньої
програми
Назва дисципліни
Кількість ЄКТС кредитів
Структура дисципліни
(розподіл за видами та
годинами навчання)
Графік (терміни) вивчення
дисципліни
Передумови для навчання за
дисципліною
Анотація (зміст) дисципліни

11. Компетентності, знання,
вміння, розуміння, якими
оволодіє здобувач вищої
освіти в процесі навчання

12. Результати навчання
здобувача вищої освіти

Детальний контент, коментарі
Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту
Третій (освітньо-науковий)
113 Прикладна математика
ОНП «Прикладна математика»
Іноземна мова як мова наукової комунікації
6
Практичні заняття – 72 год., консультації – 12 год.,
самостійна робота – 96 год.
Семестровий контроль – залік
1-й рік навчання, 1-й і 2-й семестри
Наявність ступеня магістра (або освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста)
Дисципліна загальної підготовки з дисциплін, що
формують мовні компетентності (обов’язкових).
Змістовий модуль 1. Граматика наукових текстів.
Змістовий модуль 2. Аналітичне читання. Індивідуальне
читання.
Змістовий модуль 3. Усна практика наукового
спілкування.
Змістовний модуль 4. Письмова практика
ЗК 3. Здатність вільно спілкуватися в усній та письмовій
формі з питань, що стосуються сфери наукових
досліджень, з колегами, науковою спільнотою,
суспільством у цілому державною та іноземною мовами.
ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення
науково-технічної інформації з різних джерел (у тому
числі іншомовної літератури за фахом).
ПРН 3. Застосовувати універсальні мовні навички
дослідника, що дозволяють обирати оптимальні форми
та жанри мовлення (в тому числі іноземною мовою) для
подання наукової інформації у науковій та педагогічній
діяльності.
ПРН 4. Застосовувати принципи підготовки та
проголошення результатів дослідження за умов
дотримання вимог академічної етики та доброчесності,
використовувати відповідні засоби вираження наукової
думки.
ПРН 5. Вміти написати наукову статтю (доповідь)
державною та/або іноземною мовою з використанням
наукової та навчальної літератури, довідників,
словників, документів та іншої науково-технічної
інформації з відповідної галузі знань з дотриманням
норм авторського права.

13. Система оцінювання
відповідно до кожного
завдання для складання
заліку/екзамену

14. Якість освітнього процесу

15. Методичне забезпечення

16. Розробник силабусу
(посада, ПІБ, ел. пошта)

1. Відпрацювати практичні заняття.
2. Виконати дві контрольні роботи.
3. Виконати контрольне завдання згідно із заданим
варіантом.
4. Отримати за семестр не менше 60 балів.
Оцінка за семестр Осем:
(2-3)х18 пз + (6-10)х2 кр + (12-26)х1 РГЗ = (60-100) балів.
Навчання з курсу передбачає:
- відвідування аудиторних занять;
- виконання та захист практичних завдань;
- відпрацювання пропущених занять та незадовільних
оцінок за графіком консультацій;
- дотримання принципів академічної доброчесності
(http://lib.nure.ua/plagiat).
Оновлення робочої програми дисципліни – 2021 р.
Комплекс навчально-методичного забезпечення
нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова як
мова наукової комунікації» підготовки докторів
філософії для всіх спеціальностей [Електронний ресурс]
/ ХНУРЕ; розроб.: М.П. Сукнов, І.О. Буданова,
Н.В. Кринська. Харків, 2020. 48 с.
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