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2021 – 2022 навчальний рік 



1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 

"назва спеціальності")  / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для ЗВО 

спеціальності 051 «Економіка», 

076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Семестр (осінній / весняний) осінній, весняний 

Кількість кредитів 4 / 4 

Загальна кількість годин 120 / 120 

Кількість змістових модулів 4 

Лекції, годин - 

Практичні / семінарські, годин 35 / 48 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 85 / 72 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
 

аудиторних 2,5 / 3 

самостійної роботи студента 6 / 5,1 

Вид контролю залік, екзамен 

 
2. Програма дисципліни 

 

Мета – формування у аспірантів необхідної комунікативної компетенції у 

сферах наукового, професійного та ситуативного спілкування в усній і 

письмовій формах; вдосконалення вмінь та навичок читання, перекладу, 

реферування спеціальної літератури за фахом, ведення бесіди з професійної 

тематики. 

 

Завдання: формування у аспірантів загальних уявлень про особливості 

ділового спілкування; набуття навичок практичного володіння іноземною 

мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої 

професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через 

іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним 

мовленням у межах наукової, суспільно-політичної, загальноекономічної та 

фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів 

загальноекономічного характеру; реферування суспільно-політичної та 

загальноекономічної літератури іноземною мовою; формування основних вмінь 

використання знань на практиці під час ведення ділової бесіди з урахуванням 

конкретних умов; ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої 

поведінки під час проведення ділових зборів, презентацій та переговорів.  

 

Предмет: іноземна (англійська) мова. 

 



Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Наука та науковці. 

Тема 2. Значущість науки. 

Тема 3. Наука і суспільство. 

Тема 4. Хакери та інтелектуальна власність. 

Тема 5. Теорія та докази. 

Тема 6. Інтернет. 

Тема 7. Інтерактивні мультимедійні засоби. 

Тема 8. Віртуальна реальність та симуляція. 

Тема 9. Навколишнє середовище. 

Тема 10. Еволюція інтелектуального виробництва. 

Тема 11. Молоді науковці та інновації. 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

загальних програмних компетентностей: 

здатність до професійного спілкування іноземною мовою; 

здатність презентувати результати досліджень на всіх рівнях однією з 

іноземних мов європейського простору; 

здатність демонструвати культуру наукового усного і писемного 

мовлення іноземними мовами при оформленні наукових та академічних текстів, 

демонстрації результатів наукових досліджень у ході дискусій та наукової 

полеміки; 

здатність здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, 

сприяти їх поширенню в науковій та практичній сферах іноземними мовами; 

уміння кваліфіковано відобразити результати наукових досліджень у 

наукових статтях і тезах, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, 

так і у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, а також у 

методичних рекомендаціях за напрямом дослідження; 

здатність доводити результати наукових досліджень та інновацій до 

колег, публічно їх представляти за захищати на міжнародних та національних 

конференціях, семінарах, симпозіумах; 

здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність працювати в міжнародному контексті; 

здатність працювати в команді; 

вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

          фахових програмних компетентностей: 

здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати 

наукових досліджень та/або інноваційних розробок англійською мовою, 

глибоке розуміння англомовних наукових текстів з економіки. 

 
 



2) досягнення програмних результатів навчання: 

спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з наукових питань для 

підвищення свого фахового та особистісного рівня; 

вправність у володінні іноземними мовами, включаючи спеціальну 

термінологію для професійного спілкування, достатніх для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та 

письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів 

з економіки; 

вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, теоретичні та практичні проблеми економіки іноземною 

мовою, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових 

публікаціях у провідних наукових виданнях; 

демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, 

формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні 

підходи з використанням новітніх технології у розв’язанні поставлених 

завдань; 

ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти 

та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень 

іноземними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію; 

здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх 

поширенню в науковій та практичній сферах іноземними мовами; 

формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем; 

здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення 

комунікативних завдань іноземними мовами. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

термінології галузі наукового дослідження;  

граматичних структур, що є необхідними для адекватного вираження 

відповідних ідей та понять, а також для розуміння і продукування широкого 

спектру текстів у науковій сфері (усно та письмово); 

правил англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і 

продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах; 

мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів 

академічного і професійного мовлення;  

широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що 

є необхідним в академічній та професійній сферах;  

 уміння/навички: 

вільно користуватися англійською мовою в науково-професійних цілях; 

володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні 

(Рівень В2); 

використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній 

комунікації; 

реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний 

навчальний досвід, удосконалювати навчальні стратегії; 



удосконалювати мовленнєву і наукову підготовку шляхом використання 

автентичних англомовних матеріалів; 

демонструвати впевненість і позитивну мотивацію в користуванні 

англійською мовою; 

розуміти аутентичні англомовні тексти академічного та професійного 

змісту;  

презентувати детальну професійну інформацію, вживаючи відповідну 

термінологію;  

залучатися до дискусій, висловлювати свою думку стосовно змісту та 

форми матеріалу, що обговорюється;  

продукувати тексти академічного та професійного спрямування; 

усно та письмово представляти наукові результати іноземною мовою 

відповідно до вимог міжнародних стандартів; 

знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, 

пов'язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься 

в іншомовних матеріалах, користуючись відповідними пошуковими методами; 

аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, 

необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань; 

розуміти та описувати графіки, таблиці, діаграми тощо, використовуючи 

мовні форми та граматичні структури, властиві для опису засобів візуалізації; 

укладати ділову документацію (звіт, огляд тощо) з високим рівнем 

граматичної коректності; 

складати реферати-огляди прочитаного, бібліографію у відповідності до 

міжнародних вимог і сучасних систем оформлення бібліографії; 

 комунікація: 

спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності; 

ефективно встановлювати і підтримувати комунікацію в навчальних 

ситуаціях, типових для майбутньої професійної діяльності, використовуючи 

відповідні мовленнєві  вміння, навички і стратегії; 

підтримувати розмову та аргументувати відносно тем, що обговорюються 

під час дискусій та семінарів, представляти та обґрунтовувати свої погляди на 

теми обговорення, використовуючи мовні форми, властиві для ведення 

дискусій; 

 відповідальність і автономія: 

здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, 

відповідальність за навчання інших; 

застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного 

і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; 

належним чином поводити себе і реагувати у типових академічних, 

професійних, світських і повсякденного ситуаціях, а також знати правила 

взаємодії між людьми у різних ситуаціях. 

 

  



3. Структура дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

усього 
У тому числi 

л п/с лаб срс 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1: Теорія і практика 

Тема 1. Наука та науковці 24  8  16 

Тема 2. Значущість науки 24  6  18 

Тема 3. Наука і суспільство 27  8  19 

Разом за змістовим модулем 1 75  22  53 

Змістовий модуль 2: Глобалізація економіки 

Тема 4. Хакери та інтелектуальна 

власність 
23  6  17 

Тема 5. Теорія та докази 22  7  15 

Разом за змістовим модулем 2 45  13  32 

Усього модуль 1 120  35  85 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3: Інформвційні технології у науці 

Тема 6. Інтернет 20  8  12 

Тема 7. Інтерактивні мультимедійні 

засоби 
20  8  12 

Тема 8. Віртуальна реальність та 

симуляція 
20  8  12 

Разом за змістовим модулем 3 60  24  36 

Змістовий модуль 4: Інновації у науці 

Тема 9. Навколишнє середовище 20  8  12 

Тема 10. Еволюція інтелектуального 

виробництва 
20  8  12 

Тема 11. Молоді науковці та інновації 20  8  12 

Разом за змістовим модулем 4 60  24  36 

Усього модуль 2 120  48  72 

Усього годин 240  83  157 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 

з/п 
Вид та тема заняття 

Кількість 

годин 

Модуль 1 

1 
Практичне заняття 

Що таке наука. Неозначений артикль. 
2 

2 
Практичне заняття 

Типи наукового продукту. Означений артикль. 
2 

3 
Практичне заняття 

Історія наукової думки. 
2 

4 
Практичне заняття 

Робота науковців. Як працювати з науковою літературою. Артикль. 
2 

5 
Практичне заняття 

Завдання науки. Множина іменників. 
2 



6 

Практичне заняття 

Практична цінність науки. Реферативний переклад. Написання 

анотацій. 

2 

7 
Практичне заняття 

Теоретичні аспекти науки. Теперішні часи. 
2 

8 
Практичне заняття 

Наука і економічний розвиток. Минулі часи. 
4 

9 
Практичне заняття 

Наука і вік технологій. Способи вираження майбутніх дій. 
4 

10 
Практичне заняття 

Хто такі хакери. Сполучники. 
2 

11 

Практичне заняття 

Роль іноземних мов у роботі науковців. Ступені порівняння 

прикметників. 

2 

12 
Практичне заняття 

Інтелектуальна власність та її захист. Непряма мова. 
2 

13 
Практичне заняття 

Доведення фактів. Непряма мова. 
2 

14 
Практичне заняття 

Теорії та припущення. Умовні речення. 
2 

15 
Практичне заняття 

Справжні та ідеальні цінності. Конструкція I wish 
3 

 Разом модуль 1 35 

Модуль 2 

16 
Практичне заняття 

Що таке Інтернет. Модальні дєслова. 
2 

17 
Практичне заняття 

Всесвітнє павутиння. Модальні дєслова. 
2 

18 
Практичне заняття 

Роль Інтернету для науковців. Модальні дєслова. 
2 

19 
Практичне заняття 

Акроніми і абрівіатури. Анотаційний переклад. 
2 

20 
Практичне заняття 

Мультимедійні програми. Пасивний стан лієслів. 
2 

21 
Практичне заняття 

Інтерактивні мультимедійні засоби. Пасивний стан лієслів. 
2 

22 
Практичне заняття 

Специфіка застосування мультимедія для наукових цілей. 
4 

23 
Практичне заняття 

Що таке віртуальна реальність. Participal I. 2 

24 
Практичне заняття 

Симуляція. Participal II. 2 

25 

Практичне заняття 

Порівняльна характеристика понять "знання" та "ноу-хау". Participal 

Constructions. 

2 

26 
Практичне заняття 

Наука і віртуальна реальність. Participal Constructions. 2 

27 
Практичне заняття 

Навколишнє середовище. Ресурси. Вживання інфінітива. 
2 



28 
Практичне заняття 

Навколишнє середовище. Енергія. Форми інфінітива. 
2 

29 
Практичне заняття 

Навколишнє середовище. Зелена продукція. Інфінітивні конструкції. 
2 

30 
Практичне заняття 

Захист навколишнього середовища. Інфінітивні конструкції. 
2 

31 
Практичне заняття 

Розвиток виробництва. Герундій. 
4 

32 
Практичне заняття 

Інтелектуальне виробництво. Герундіальні конструкції. 
2 

33 
Практичне заняття 

Глобалізація інтелектуального виробництва. Герундіальні конструкції. 
2 

34 
Практичне заняття 

Молоді науковці і наука. Емфатичні конструкції. 
2 

35 
Практичне заняття 

Публічний виступ. Емфатичні конструкції. 
2 

36 
Практичне заняття 

Інноваційні ідеї та їх впровадження. 
2 

37 
Практичне заняття 

Інновації та інформаційний вік. 
2 

 Разом модуль 2 48 

Всього 83 

 
5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вид контролю: залік, іспит 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються впродовж семестру (100 

балів). 

У випадку проведення екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при 

проведені підсумкового контролю – екзамену (50 балів).  

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна та вечірня форми навчання) 

№ теми 

практич-

ного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудитор-

на робота 

С
у
м

а 
б
ал

ів
 

Тестові 

завдан-

ня 

Виконання 

практичних 

завдань 

теми 

Обговорен-

ня 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1  2    0,5 2,5 

Тема 2  1,5    0,5 2 

Тема 3  1,5    1 2,5 

Тема 4 4 2  4  1 11 

Тема 5  2    0,5 2,5 

Тема 6  3    1 4 

Тема 7 4 3  4  1 12 



Тема 8  2    0,5 2,5 

Тема 9 4 2  4   10 

Разом 

змістовий 

модуль 1 

12 19  12 10 6 59 

Змістовий модуль 2 

Тема 10  2    0,5 2,5 

Тема 11  2    1 3 

Тема 12 4 2  4  1 11 

Тема 13  2    0,5 2,5 

Тема 14  2    1 3 

Тема 15 4 1  4   9 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

8 11  8 10 4 41 

          Разом модуль 1 100 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3 

Тема 16  0,5    0,25 0,75 

Тема 17  0,5    0,25 0,75 

Тема 18  0,5    0,25 0,75 

Тема 19 1,5 1  2  0,25 4,75 

Тема 20      0,25 0,25 

Тема 21  1    0,25 1,25 

Тема 22 1,5 1  2  0,25 4,75 

Тема 23  1    0,25 1,25 

Тема 24  0,5    0,25 0,75 

Тема 25  0,5    0,25 0,75 

Тема 26 2   2   4 

Разом 

змістовий 

модуль 3 

5 6,5  6 5 2,5 25 

Змістовий модуль 4 

Тема 27  0,5    0,25 0,75 

Тема 28  0,5    0,25 0,75 

Тема 29  0,5    0,25 0,75 

Тема 30 2 0,5  1  0,25 3,75 

Тема 31  0,5    0,25 0,75 

Тема 32  0,5    0,25 0,75 

Тема 33 2 1  1  0,25 4,25 

Тема 34  0,5    0,25 0,75 

Тема 35  0,5    0,25 0,75 

Тема 36  1,5  1  0,25 2,75 

Тема 37 2   2   4 

Разом 

змістовий 

модуль 4 

6 6,5  5 5 2,5 25 

          Разом модуль 2 50 

 

 



Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 

за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
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