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Обсяг освітнього компоненту: 7 кредитів ЄКТС (210 годин), в тому числі: 

– для денної форми навчання практичних занять – 96 год., самостійна робота 

здобувача - 84 год., підготовка та складання екзамену – 30 год.,  

– для заочної (дистанційної) форми навчання – практичних занять 32 год., 

самостійна робота здобувача – 148 год., підготовка та складання екзамену – 

30 год. 

 

Короткий зміст освітнього компоненту: Наукова мова і науковий текст; 

Наукова аргументація. Правила наукового цитування; Різні жанри 

академічного письма; Телефонна розмова; Технології сучасного часу; 

Привітання, побутове спілкування; Стилістика тексту. Основні типи 

стилістичних і мовних помилок; Горизонти наукових досліджень у 21 

столітті; Міжнародні бібліографічні стандарти. 

 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліни першого та 

другого рівня освіти: іноземна мова (за професійним спрямуванням), або така 

дисципліна, як ділова іноземна мова. 

 

Компетентності:  
Інтегральні: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 

транспортних систем та технологій, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні: Здатність володіння сучасним світовим теоретичним 

термінологічним науковим апаратом, щодо об’єкту дослідження, здатність 

проводити огляд поточного стану та продукувати нові ідеї для розв’язання 

комплексних проблем професійної та/або дослідницької діяльності у галузі 

транспорту. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Фахові: Здатність виконувати та представляти оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові знання у сфері 



транспортних технологій та у дотичних до неї міждисциплінарних напрямах, 

результати яких можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з 

транспортних технологій та суміжних галузей. Системний науковий 

світогляд та загальнокультурний кругозір. Здобуття мовних 

компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів 

своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно 

до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для 

взаємодії із іноземними фахівцями у сфері транспорту і технологій та у 

дотичних до неї міждисциплінарних напрямах. 

 

Результати навчання: Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і 

нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми 

транспортних систем і технологій державною та іноземною мовами, 

кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у 

провідних міжнародних наукових виданнях. 

 

Методи навчання, форми та методи оцінювання: Методи навчання: 

практичні заняття, самостійна робота здобувача. Форми та методи 

оцінювання в 1-му семестрі: поточний та підсумковий контроль у вигляді 

усного спілкування (залік). Форми та методи оцінювання в 2-му семестрі: 

поточний та підсумковий контроль у вигляді усно-письмового екзамену. 

 

Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які за 

результатами поточного контролю на практичних заняттях набрали не менше 

30 балів. 

 

Критерії оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень аспіранта 

здійснюється на основі трьох складових: аудиторної роботи, самостійної 

роботи, результатів тестування. Оцінювання відбувається за такою схемою: 

аудиторна робота (до 100 балів), самостійна робота (до 100 балів), тест (до 

100 балів). Підсумковою оцінкою за семестр є середньоарифметична трьох 

складових. 
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