
Силабус курсу 

1. Основні характеристики 

Назва українською 

мовою 

«Іноземна мова в науково-освітній діяльності» (англійська мова) 

Назва англійською 

мовою 

Foreign language in scientific and educational activities (English) 

Код  031 

Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

Освітньо-професійна 

програма 

  

 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 

 

Рівень освіти третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти  

Рік навчання Перший, другий 

Форма навчання Денна 

Кількість годин / 

кредитів ECTS 

240 год. 8 кредитів 

Розподіл годин за 

видами занять 

 лекції Практичні 

заняття 

(семінари) 

Лабораторні 

заняття 

(комп’ютерні 

практикуми) 

Індивідуальні 

заняття  

СРС 

Години  10 110   120 

Контрольні заходи 

Екзамен  Залік  МКР 

(вказати 

кількість) 

РГР, РР, 

ГР 

(вказати 

кількість) 

ДКР 

(вказати 

кількість) 

Реферат 

(вказати 

кількість) 

+ + 4    

Статус дисципліни / 

кредитного модуля 
Обов’язкова 

Мова викладання Англійська/Українська 

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кафедра української та іноземних мов 

Викладач (лекційні 

заняття) 
Насакіна Світлана Вікторівна 

E-mail та інші 

контакти викладача 
mova.kafedra.odau@ukr.net 

Викладач (практичні 

/ лабораторні 

заняття) 

Насакіна Світлана Вікторівна 

E-mail та інші 

контакти викладача 
mova.kafedra.odau@ukr.net 

3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Головна мета курсу «Іноземна мова в науково-освітній 

діяльності» (англійська мова) для здобувачів третього освітньо-

наукового рівня полягає у вдосконаленні й подальшому розвитку 

у здобувачів знань, навичок і вмінь з англійської мови, набутих в 

обсязі програми вищого навчального закладу для здійснення 

науково-дослідної діяльності. 



Компетентності  Загальні компетентності 

ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 5.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 7.Здатність працювати автономно.  

Фахові спеціальні компетентності 

ФК 3. Комплексність у володінні інформацією щодо сучасного 

стану і тенденцій розвитку світової і вітчизняної 

сільськогосподарської науки.  

ФК 10. Здатність брати участь у наукових дискусіях, критичних 

діалогах на  вітчизняному та міжнародному рівнях, відстоювати 

свою наукову позицію з технології виробництва і переробки 

продуктів тваринництва.  

ФК 11. Здатність висвітлювати результати наукових досліджень у  

вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. 
Здатності  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Здатність працювати в команді.  

Здатність працювати автономно. 

Результати 

навчання 

Знання  Знати основну іншомовну професійну термінологію;  принципи 

розробки стратегії подальшого самостійного вивчення 

англійської мови граматичні структури, орфографічні норми та 

правила синтаксису,  а також лексику загальноосвітньої та 

професійної сфер (зокрема термінологію); мовні форми, властиві 

для академічних реєстрів; комунікативні вимоги до мовної 

поведінки у іншомовному професійному середовищі; основні 

закони та стратегії іншомовної фахової комунікації; правила 

перекладу іншомовних текстів професійного та  академічного 

спрямування. 

Вміння  Bолодіти англійською мовою на достатньо  високому рівні, вміти 

користуватися нею як засобом міжкультурного спілкування в 

різних ситуаціях професійної та наукової діяльності, перекладати 

іншомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись 

двомовними та одномовними термінологічними словниками, 

електронними словниками та програмним забезпеченням 

перекладацького спрямування; вести усне монологічне та 

діалогічне спілкування у межах академічної та фахової тематики. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

передують вивченню 

дисципліни) 

Українська мова (університетський курс) 

Англійська мова (університетський курс) 

 

Зміст дисципліни 

(перелік тем) 

Лекція 1. Європейські мови у світі науки. 

Лекція 2. Особливості англомовних наукових текстів. 

Лекція 3 Наукові публікації (статті, тези, дисертації). 

Лекція 4. Структура наукової статті 

Лекція 5.  Структура дисертації 

 

 

Дидактичні методи Словесні (бесіда проблемно-пошукового характеру, 

обговорення навчальних теоретичних питань); наочні методи 

(демонстрування, ілюстрування); практичні (робота з 

навчально-методичною літературою; підготовка презентації, 



анотацій, виконання вправ); творчий (підготовка презентації); 

проблемно-пошуковий (виконання вправ, підготовка 

презентації); інтерактивні методи (робота в команді, дискусії, 

ситуативні завдання);  

- методи письмового контролю (розв’язування тестів, 

контрольна робота, написання анотацій, екзамен). 

На лекційних 

заняттях 

- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-

рецептивний матеріал, який передбачає пред’явлення готової 

інформації викладачем та її засвоєння аспірантами;  

- колаборативні методи (групові проекти), дискусії, 

презентації. 

 

На практичних 

заняттях 

Читати незнайомі тексти професійного напрямку, ділові листи, у 

яких використовуються різні форми представлення інформації; 

аналізувати та критично оцінювати отриману інформацію; 

спілкуватись за професійною тематикою,співвідносити текст із 

особистим життєвим досвідом;узагальнювати інформацію, 

встановлювати причинно-наслідковізв’язки між реченнями, 

абзацами; виділяти в прочитаному 

головну ідею і деталі; визначати тему та головну ідею тексту. 

 

Література основна 

Всього основної 

літератури 

1. Англійська для економістів і бізнесменів. За ред. В.К.Шпака.  

К. , 2007.  223 с. 

2. Англійська мова. Навчальний посібник для студентів 

біологічних та зооветеринарних спеціальностей.  К., 2005 р.  173 

с. 

3. Англійська  мова: Книга  для  читання для студентів 

біологічних та зооветеринарних спеціальностей. – К.: Вид. 

Центр НАУ, 2005 р. – 196 с. 

4.Сусол Л. О., Ходжикян Д. Р. Англійська мова для студентів 

аграрних закладів: навчальний посібник. Одеса, 2019. 126 с. 

5 . Павліченко О.М. Англійська мова.

 Граматичний практикум: збірник 

граматичних вправ для високого рівня . Харків, 2015. 320 с. 

6. English for academics. Olga Bezzabotnova, Svetlana Bogolepova, 

Vasiliy Gorbachev, Olga Groza, Anisya Ivanova, Tatiana Kuzmina, 

Lyudmila Kuznetsova, Tamara Oschepkova, Irina Pervukhina, 

Ekaterina Shadrova, Irina Shelenkova, Svetlana Suchkova. 

Cambridge. British Council, 2014. 177 p. 

Література 

додаткова 

Всього додаткової 

літератури 

1. Zakharin, S., Stoyanova-Koval, S., Kychko, I., Marhasova, 

V., Shupta, I. Strategic management of the investment process in the 

agricultural sector (for example, agricultural enterprises and the food 

industry) Journal of Optimization in Industrial 

Engineering, 2021, 14(1), стр. 209–218. 

.Насакіна С.В. Діджиталізація на заняттях англійської мови у 

вищих аграрних закладах як інноваційна педагогічна 

технологія. Освіта майбутнього: концепції, методи, підходи: 

колективна монографія. Київ, 2020. С. 48 –57. 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна 

оцінка в балах 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36054249200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209496866
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217259702
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202906268
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202906268
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221381312


 


