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Силабус навчальної дисципліни
«ІНОЗЕМНА МОВА»
242 «Туризм»
Спеціальність
Туризм
Освітня програма
третій (освітньо-науковий)
Освітній рівень
базова
Статус дисципліни
англійська
Мова викладання
1А курс, 2-й семестр
Курс / семестр
6
Кількість кредитів ЄКТС
Розподіл за видами занять та Практичні – 48 год.
Самостійна робота – 132 год.
годинами навчання
Петренко Вікторія Олександрівна, доцент кафедри
Викладач
педагогіки, іноземної філології та перекладу, канд. пед.
наук
viktoriіa.petrenko@hneu.net
Контактна інформація викладача
п’ятниця
Дні занять
п’ятниця, 20:00; дистанційні; за домовленістю з
Консультації
ініціативи здобувача (-ів); індивідуальні або групові
Мета навчальної дисципліни
Удосконалення іншомовної комунікативної компетентності в академічній, науковій і
професійній сферах в усній та письмовій формах на рівні володіння іноземною мовою С2,
який є стандартом для ступеня доктора філософії.
Передумови для навчання
Попередньо прослухана дисципліна: «Комунікація в професійній діяльності».
Зміст навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Оприлюднення та презентація результатів науково-дослідницької
праці.
Тема 1. Публікації в англомовних міжнародних академічних журналах.
Тема 2. Текст за спеціальністю як об'єкт наукового пізнання.
Тема 3. Види наукового тексту.
Тема 4. Абзац як архітектонічна одиниця наукового тексту.
Тема 5. Способи компресії змісту наукових текстів. Вторинні наукові тексти.
Тема 6. Класифікація, зміст, структура та оформлення статей в англомовних журналах.
Тема 7. Вторинні наукові тексти: анотація до наукової статті, тези.
Тема 8. Презентація наукових досліджень.
Сторінка курсу на платформі Матеріали електронного курсу: опис курсу; робоча
програма; робочий план (технологічна карта); список
Мoodle
рекомендованої літератури; кожна секція містить
практичні навчальні завдання професійної спрямованості,
а також завдання до самостійної роботи студентів та
Інтернет-ресурси.
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5129
Рекомендовані джерела
Основні:
1.
Hamp-Lyons L., Heasley B. Study Writing : A Course in Writing Skills for Academic Purposes. / L. HampLyons, B. Heasley. – Cambridge ; New York, Cambridge University Press, 2006. – 213 p.
2.
Hewings M., et al. Cambridge Academic English : C1 Advanced : An Integrated Skills Course for EAP.
Student’s Book. / M. Hewings, et al. – Cambridge, Cambridge University Press, 2012. – 176 p.
3.
Powell M. Dynamic Presentations. / M. Powell. – Cambridge, Cambridge University Press, 2016. – 96 p.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

4.
Tamzen A. Cambridge English for Scientists. / A. Tamzen – Cambridge, Cambridge University Press, 2017. —
108 p.
5.
Thaine C. Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP. Student's Book. Intermediate. /
Thaine.C. Cambridge University Press, 2012. — 180 p.
Допоміжні:
6.
Writing a thesis sentence (exercises): http://owl.enalish.purdue.edU/owl/resource/545/1/
7.
Proofreading and Editing tips: http://www.lrcom.com/tips/prooft-eadinq editina.htm Corpora:
8.
British National Corpus (through BYU) http://corpus.bvu.edu/bnc/
9.
The University of Manchester: Academic Phrasebank http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
Система оцінювання результатів навчання
Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних
занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума,
що дозволяє студенту складати залік, – 60 балів); підсумковий/семестровий контроль
проводиться у формі семестрового заліку, відповідно до графіку навчального процесу.
Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни.
Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (за семестр)
Види навчальної роботи
Мах кількість балів
Аудиторна робота
50
Самостійна робота
30
Презентація
8
Письмова контрольна робота
12
Максимальна кількість балів 100
Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання та ХНЕУ ім.
С. Кузнеця
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за всі види Оцінка
для екзамену, курсового проекту
навчальної діяльності ЄКТС
для заліку
(роботи), практики
90 – 100
А
відмінно
82 – 89
B
добре
74 – 81
C
зараховано
64 – 73
D
задовільно
60 – 63
E
35 – 59
FX
незадовільно
не зараховано
Політики навчальної дисципліни
Порушеннями академічної доброчесності вважаються: фабрикація, фальсифікація,
списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За порушення академічної
доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної
відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік тощо);
повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.
Списування під час контрольних (модульних) робіт заборонено (в тому числі із
використанням мобільних девайсів).
Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі
навчальної дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5129).
Силабус затверджено
на засіданні кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу
«5» січня 2021 р.
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