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1. Мета і завдання дисципліни «Іноземна мова у наукових дослідженнях» 

1.1. Мета вивчення дисципліни. 

 Виконання освітньої програми зумовлює необхідність формування у 

здобувачів комплексного уявлення щодо організації, методики виконання та 

презентації наукових досліджень. У зв’язку з цим метою вивчення дисципліни є  

формування у аспірантів такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечував 

би необхідну для науковця комунікативну самостійність у сферах професійного й 

ситуативно-побутового спілкування в усній та письмовій формах. 

1.2. Зв'язок з іншими дисциплінами: 

«Методологія та організація наукових досліджень», «Академічне письмо та 

доброчесність», «Емпіричні методи та інформаційно-аналітичні технології у 

наукових дослідженнях», «Глобальні виклики міжнародних економічних 

відносин», «Україна в системі сільськогосподарських зв’язків». 

1.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни «Іноземна мова у наукових дослідженнях»: 

 здатність демонструвати культуру наукового усного і писемного 

мовлення державною та 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 як 

українською, так і іноземними мовами. 

1.4. Результати навчання: 

 ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові 

тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів 

досліджень як державною так і іноземними мовами, демонструвати 

усну та письмову комунікацію; 

 здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх 

поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і 

іноземними мовами. 

 

2. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова у наукових 

дослідженнях» 

Тема 1. Наукове дослідження та його організація. Інформаційна база 

наукових досліджень. Сучасні тенденції в освітніх цінностях і технологіях. 

Література: 1,2,5,6,14 

 

Тема 2. Дискурсивні стандарти сучасної англійської мови науки. 

Економічний дискурс. Дискурс у сфері міжнародних економічних відносин. 

Науковий текст. 

Література: 1,2,4,5,14 

 

Тема 3. Смислове згортання тексту. Реферування та анотування 

загальнонаукової та фахової літератури англійською мовою. Написання наукового 

дослідження.  

Література: 1,2,4,5,14 



 

Тема 4. Наукова комунікація. Мистецтво презентації. Типи презентацій. 

Презентація  наукового дослідження англійською мовою. Ключові елементи. 

Література: 1,3,5,6,9 

 

Тема 5. Спільні наукові проєкти. Міжнародні гранти.  Написання документів 

іноземною мовою на здобуття наукових грантів. 

Література: 1, 2, 6, 11 

 

 



3. Структура залікового кредиту з дисципліни «Іноземна мова у 

наукових дослідженнях» 

 (денна форма навчання) 
Назва теми Всього Кількість годин Контрольні 

заходи Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

Тема 1. 

Наукове 

дослідження та 

його організація. 

Інформаційна 

база наукових 

досліджень. 

Сучасні 

тенденції в 

освітніх 

цінностях і 

технологіях. 

 

24 24 - - 10 5 12 18 

Тестові та 

практичні 

завдання 

Тема 2. 

Дискурсивні 

стандарти 

сучасної 

англійської мови 

науки. 

Економічний 

дискурс. Дискурс 

у сфері 

міжнародних 

економічних 

відносин. 

Науковий текст. 

 

24 24 - - 14 7 12 18 

Тестові та 

практичні 

завдання 

Тема 3. 

Смислове 

згортання тексту. 

Реферування та 

анотування 

загальнонаукової 

та фахової 

літератури 

англійською 

мовою. 

Написання 

наукового 

дослідження.  

 

24 24 - - 14 7 12 18 

Тестові та 

практичні 

завдання, 

командні й 

індиві-

дуальні 

проєкти 

Тема 4. 

Наукова 

комунікація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові та 

практичні 

завдання 



Мистецтво 

презентації. 

Типи 

презентацій. 

Презентація  

наукового 

дослідження 

англійською 

мовою. Ключові 

елементи. 

 

 

 

 

24 

 

 

 

24 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

12 

 

 

 

 

18 

Тема 5. 

Спільні наукові 

проєкти. 

Міжнародні 

гранти.  

Написання 

документів 

іноземною 

мовою на 

здобуття 

наукових 

грантів. 

 

24 24 - - 8 

 

 

 

 

 

 

4 
12 18 

Тестові та 

практичні 

завдання, 

командні й 

індиві-

дуальні 

проєкти, 

реферати 

Разом 120 - - 60 30 60 90  

 

 
 

 



4. Тематика практичних занять  

Практичне заняття №1-5. Тема 1. Наукове дослідження та його 

організація. Інформаційна база наукових досліджень. Сучасні тенденції в освітніх 

цінностях і технологіях. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття наукового дослідження. Основні принципи роботи з базою 

іншомовних наукових досліджень. 

2. Організація науки в Україні та у світі та її чотири основних сектори. 

Академічний сектор  та його спрямування на забезпечення 

фундаментальних досліджень. Вузівський сектор та забезпечення 

фундаментальних і прикладних досліджень. Галузевий сектор та 

проведення прикладних досліджень та здійснення розробок і 

нововведень.  Виробничий сектор та запровадженням науково-технічних 

розробок, удосконаленням техніки і технологій. 

3. Визначення науково-технічної інформації. Поняття науково-

інформаційної діяльності. Роль інформації у наукових дослідженнях. 

Основні види друкованих іншомовних джерел інформації. Типи наукових 

документів, сфера їхнього створення та використання.  

4. Аналіз тенденцій в науковій сфері за останні роки. Популярні наукові 

англомовні видання та наукові сайти. 

5. Новітні напрямки у сфері науки. Фундаментальні 

наукові дослідження  з  найбільш  важливих економічних проблем у 

світі. 

Тестові та практичні завдання.  

Література: 1,2,5,6,14 

 

 

Практичне заняття №6-10. Тема 2. Дискурсивні стандарти сучасної 

англійської мови науки. Економічний дискурс. Дискурс у сфері міжнародних 

економічних відносин. Науковий текст. 

Питання для обговорення: 

1.Визначення дискурсу та його роль у сучасній лінгвістиці. Розмежування 

понять «дискурс», «текст» і «мовлення». 

2. Сучасний економічний дискурс, його особливості.  Функціонування 

термінології в економічних текстах різних жанрів. 

3. Особливості дискурсу у сфері міжнародних економічних відносин. 

4. Особливості дискурсу сучасної англійської мови науки та його новітні 

стандарти.  

5. Визначення наукового тексту. Поняття жанру наукового тексту. Первинні 

та вторинні наукові жанри. Елементи наукового тексту. Ілюстрації, таблиці, 

скорочення. 

6. Посилання. Список використаних іншомовних джерел та правила його 

оформлення. 

Тестові та практичні завдання. 

Література: 1,2,3,4,5,14 



 

Практичне заняття №11-15. Тема 3. Смислове згортання тексту. 

Реферування та анотування загальнонаукової та фахової літератури англійською 

мовою. Написання наукового дослідження.  

Питання для обговорення: 

1. Поняття про смислове згортання тексту. 

2. Поняття про реферування. Вимоги до реферування загальнонаукової та 

фахової літератури англійською мовою.  

3. Види анотацій.  Структура анотації. Особливості та правила анотування 

загальнонаукової та фахової літератури англійською мовою. 

4. Структура наукового дослідження. Вимоги до написання наукового 

дослідження іноземною мовою.  

5. Правила написання анотацій до наукового дослідження в Україні. 

  6. Правила оформлення наукового дослідження англійською мовою.  

  7. Поняття про наукову статтю в іншомовних джерелах. Принципи та 

методи написання наукових статей. 

Тестові та практичні завдання, командні й індивідуальні проєкти.  

Література: 1,2,3,4,5,6,7,8,14 

  

Практичне заняття №16-20. Тема 4. Наукова комунікація. Мистецтво 

презентації. Типи презентацій. Презентація  наукового дослідження англійською 

мовою. Ключові елементи. 

Питання для обговорення: 

1. Форми наукових комунікацій. Функції наукових комунікацій. Форми 

наукової комунікації. 

1. Визначення презентації. Типи презентацій. 

2. Мистецтво ефективної презентації. Правила та вимоги до презентацій. 

3. Найважливіші елементи презентації дослідження англійською мовою. 

4. Особливості презентації наукового дослідження. 

Тестові та практичні завдання. 

Література: Література: 1,3,5,6,9 

 

Практичне заняття №21-25. Тема 5. Спільні наукові проєкти. Міжнародні 

гранти.  Написання документів іноземною мовою на здобуття наукових грантів. 

Питання для обговорення: 

1. Відомості про спільні наукові проєкти. 

2. Поняття грантової політики та міжнародних проектів. Міжнародні 

гранти. 

3. Практика написання документів іноземною мовою на здобуття наукових 

грантів.  

Тестові та практичні завдання, командні й індивідуальні проєкти.  

Література: 1, 2, 6, 11 

 

 

 

 

 



5. Самостійна робота 

№ 

п/п 
Тематика 

1 Читання та переклад іншомовних матеріалів. 

2 

Реферування, анотування, підготовка та презентація доповідей,  обробка матеріалів 

Інтернет за вищевказаною тематикою. 

 

3 Складання плану тем. 

4 Написання анотацій статей за тематикою курсу 

5 Складання та вивчення термінологічного словника 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова у наукових 

дослідженнях» використовуються такі засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- командні проекти; 

- реферати, есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- екзамен. 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Іноземна мова у 

наукових дослідженнях»  визначається за шкалою оцінювання: 

 

За шкалою 

ТНЕУ 

За 

національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

 

 



8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 №  Найменування Номер теми 

1. комп’ютери 1-5 

2. мультимедійне устаткування 1-5 
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