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«Доктор філософії з права» 

Спеціальність 081 Право 

галузі знань 08 Право 

Назва 

навчальної 

дисципліни  
Академічне письмо іноземною мовою 

Викладач 
Практичні заняття: Гуменчук Ольга Євгенівна, старший викладач 

(http://www.univer.km.ua/kafmov).  

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: kafmov (під доменом univer.km.ua) 

Профіль у соціальних мережах: Facebook 

ORCID: ID: https://orcid.org/0000-0003-1848-4368 

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівська, 57,  

ауд. 213: 

Гуменчук Ольга Євгенівна: середа з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку/екзамену: напередодні заліку/ екзамену згідно із 

затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Мета дисципліни: надбання майбутніми фахівцями комунікативної 

компетенції, рівень якої дозволяє практично використовувати іноземну 

мову у різних сферах професійної діяльності. 

  

Програмні 

компетентності, 

які 

здобуваються 

під час 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності (ЗК)  
ЗК 3. Здатність усно та письмово презентувати та обговорювати результати 

власного наукового дослідження українською та іноземною мовами 

   
 

Результати 

навчання 

РН 3. В усній та письмовій формі презентувати та обговорювати результати 

власного наукового дослідження українською та іноземною мовами 

Місце 

дисципліни в 

Курс навчання – 1-й, 1-й та 2-й семестр. 

Тип дисципліни - обов'язкова. 
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логічній схемі 

(Передреквізити 

і постреквізити 

навчальної 

дисципліни)  

Для успішного опанування дисципліни аспіранти повинні володіти 

знаннями навчальних НСГ 1.1.4. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

6 кредитів ЄКТС / 180 годин, у тому числі, самостійної роботи - 150 годин, 

практичних занять - 30 годин.  

Форма 

навчання  
очна 

Мова 

викладання 
англійська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Практичні заняття, виконання самостійної роботи, консультації, залік, 

екзамен, тощо.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лекції / 

практичні / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

6/20 

Поняття та 

техніка перекладу 

науково-

юридичної 

літератури. 

Лексичні та 

синтаксичні 

особливості 

перекладу  

Робота з довідковою 

літературою, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання, презентація.  

Практичне 

заняття заняття – 

5 

СРС – 5 

8/20 

Науковий текст: 

структурно-

смислові 

компоненти. 

Жанри наукових 

текстів. 

Іншомовний 

науковий текст: 

лексичні, 

граматичні, 

стилістичні 

особливості 

Робота з довідковою 

літературою, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання, презентація. 

Практичне 

заняття заняття – 

5 

СРС – 5 

8/40 

 Теоретичні 

засади 

реферування та 

анотування 

Робота з довідковою 

літературою, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання, презентація, 

написання анотації, 

реферування наукової 

статті  

Практичне 

заняття заняття – 

5 

СРС – 10 
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10/40 

Написання 

наукових статей  

іноземною мовою 

та анотацій до 

наукових статей. 

Написання тез 

доповідей 

Робота з довідковою 

літературою, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання, презентація, 

написання статті 

іноземною мовою  

Практичне 

заняття заняття – 

5 

СРС – 10 

8/30 

Наукове та ділове 

листування. 

Методологія 

наукового 

дослідження 

Робота з довідковою 

літературою, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання, презентація, 

написання ділового 

листа іноземною 

мовою 

Практичне 

заняття заняття – 

5 

СРС – 10 

 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Бахов І. С. English for Post-Graduate Students. Англійська мова для 

аспірантів і здобувачів: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2008.  

2. Завдання з англійської мови студентам-юристам для аудиторної та 

самостійної роботи: навчальний посібник / Т. М. Мельникова, 

С. С. Микитюк, Т. Ю. Мороз та ін. ; за заг. ред.  В. П. Сімонок. – Харків: 

Право, 2017. – С. 63 

3. Лишенко Л.Л. Навчальний посібник для аспірантів немовних 

факультетів/ Л.Л. Лишенко, В.О. Ужик, О.А. Сергєєва. – “Practice in 

scientific reading”. – Харків: ХНУ ім В.Н. Каразіна, 2004. – 120 с.  

4. Марчишина А. А. Basics of Academic Writing: навчальний посібник з 

основ наукового письма / А. А. Марчишина. – Камянець-Подільский: 

Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 

2010. – 168 с. 

5. Hogue A. First Steps in Academic Writing (The Longman Academic Writing 

Series) / A. Hogue. – UK: Pearson & Longman, 2008. – 229 p.  

6. Wallwork A. English for Writing Research Papers / A. Wallwork. – NY : 

Springer Science Business Media, LLC, 2011. – 349 p. 

Методи 

навчання 

та форми 

поточного 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення 

балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Доктор філософії з права» (розміщені в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Доктор філософії з права» та в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік/екзамен усно-письмовий. Структура залікового білету включає 

виконання лексико-граматичного тесту та усне висловлювання з теми. 

Екзаменаційний білет складається з таких завдань:  

1. Читання і письмовий переклад зі словником українською мовою 

оригінального англомовного тексту з фаху обсягом 1000 друкованих 

знаків ( до 45 хвилин); 

2. Письмове анотування англійською мовою (250-300 знаків) 

україномовного тексту наукового характеру обсягом 2500 друкованих 

знаків ( до 45 хвилин; дозволяється використання словників; 

3. Виконання лексико-граматичного тесту; 

4. Усне висловлювання, яке складається з усного монологічного 

повідомлення про зміст (актуальність, історія тема, предмет, основні 

завдання) наукової роботи (до 10 хвилин) та відповідей на питання 

http://elibrary.univer.km.ua/index.php
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екзаменатора. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів 

за пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені практичні заняття відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Завдання та формат виконання визначені у робочій програмі та навчально-

методичних матеріалах навчальної дисципліни «Іноземна мова у фінансах» 

(розміщені в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію 

наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті 

управління та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Здобувачу визнаються результати участі у: Всеукраїнській студентській 

конференції «Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects» 

за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 

травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. 

№ 201/20  (http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 

Можливе дистанційне вивчення дисципліни «Доктор філософії з права» 

із застосуванням сучасних інтернет-технологій. 

Зворотній 

зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань аспірантів, що 

проводяться в університеті. 

 

Викладач дисципліни – старший викладач кафедри мовознавства, магістр управління 

навчальним закладом 

 

15 вересня 2020 року 

  

О.Є.Гуменчук 

Затверджено на засіданні кафедри мовознавства    22 жовтня 2020 року, протокол № 3. 

Завідувач кафедри   О.О. Нагорна                                                                        

 Обліковий обсяг – 0,22 ум.др.арк. 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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