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Опис дисципліни 

Мета курсу “Фахова іноземна мова” – набуття стабільних, сталих знань, вмінь та 

навичок, які б допомогли здобувачам ступеня доктора філософії використовувати 

іноземну мову для роботи з науково-технічною літературою із спеціальності для 

пошуку необхідної інформації, при спілкуванні і бесідах на загальні, наукові й 

професійні теми. У програмі передбачено читання, реферування текстів із 

спеціальності, науково-технічної тематики, обговорення тем, актуальних у 

підготовці здобувачів до проведення та написання наукової роботи, апробації 

результатів наукових розвідок на наукових конференціях, підготовці наукових 

публікацій іноземною мовою, участі в міжнародних програмах академічних обмінів. 

 

Структура курсу 
Години Тема Результати навчання Завдання 

10 1. The World of 

Science  

What is Science? 

The Importance of 

Science 

Earning Scientific 

Degrees 

 

Володіти навичками усної і письмової 

презентації результатів власних досліджень 

рідною та іноземною мовами. 

Володіти комунікативними навичками на рівні 

вільного спілкування в іншомовному 

середовищі з фахівцями та нефахівцями щодо 

проблем обліку і оподаткування. 

 

дискусіїї, 
презентації 

20 2. Academic and 

Professional 

Reading  

Steps to better 

academic and 

professional reading 

Selecting professional 

reading 

Rendering newspaper 

articles  

 

Описувати результати наукових досліджень у 

фахових публікаціях у вітчизняних та 

закордонних спеціалізованих виданнях, в тому 

числі внесеними до наукометричних баз. 

Володіти комунікативними навичками на рівні 

вільного спілкування в іншомовному 

середовищі з фахівцями та нефахівцями щодо 

проблем обліку і оподаткування. 

 

Пошук, 
читання, 
реферування, 
професійної 
наукової 
літератури 

20 3. Academic and 

Professional 

Writing 

Academic and 

business 

correspondence 

(reference letter, 

proposal for 

partnership, grant 

Описувати результати наукових досліджень у 
фахових публікаціях у вітчизняних та 
закордонних спеціалізованих виданнях, в тому 
числі внесеними до наукометричних баз. 

Написання 
ділових листів, 
анотування 
статей, 
підготовка 
презентації з 
теми наукового 
дослідження 
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proposal) 

Academic 

publications 

Writing a report (on 

the book, on the topic 

of the research) 

Writing summaries / 

abstracts 

Writing scientific 

documents 

(conference 

application forms, 

reviews, inquiries) 

Writing a Research 

Paper 

 

10 4. Public Speaking 

Making a Presentation 

Presenting at a 

scientific conference 

 

Володіти навичками усної і письмової 
презентації результатів власних досліджень 
рідною та іноземною мовами. 

Підготовка 
презентацій 

10 5. University 

Teaching, Learning 

and Research 

Teaching and 

Learning at Higher 

Education 

Institutions.  

Preparing a lecture on 

a subject 

Virtual Learning 
Environments 

Володіти навичками усної і письмової 
презентації результатів власних досліджень 
рідною та іноземною мовами. 

 підготовка та 
презентація 
лекції 

10 6. International 

Cooperation 

International 

Cooperation 

Programmes 

Grants 

Володіти навичками усної і письмової 
презентації результатів власних досліджень 
рідною та іноземною мовами. 
 

Презентація 
міжнародної 
програми 
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Інформаційні ресурси 

1. https://grammarway.com/ua 
2. http://easy-english.com.ua/english-grammar/ 
3. https://breakingnewsenglish.com/ 
4. https://www.engvid.com/ 
5. https://www.ted.com/ 
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