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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Освітній ступінь доктор філософії 

Галузь знань для всіх галузей знань 

Спеціальність для всіх спеціальностей  

Спеціалізація для всіх спеціалізацій 

Загальна 

характеристика 

Кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної 

роботи: 70/20 

Мова навчання: англійська 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Курс (рік навчання), семестр: I рік I, II семестри 

Формат навчання: очний/змішаний – курс, що має супровід в 

системі дистанційного навчання, має структуру, контент, 

завдання і систему оцінювання.  

Пререквізити Рівень знань аспірантів має: 

 відповідати міжнародним рівням володіння іноземною мовою 
(відповідно до ЗЄР); 

 базуватися на професійних та навчальних уміннях; 
 охоплювати професійний та науковий, ситуативний та 
прагматичний аспект 

Анотація Дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

призначена для здобувачів освітнього ступеню «доктор 

філософії» і передбачає формування у аспірантів професійних 

мовних компетенцій, що сприятимуть їхньому ефективному 

функціонуванню у професійному і науковому середовищах та в 

умовах орієнтації на мобільність у єдиному Європейському 

просторі відкриває перед ними міжнародні професійні 

можливості.  

Методи навчання Поєднання традиційних і інноваційних методів навчання з 

використанням новітніх технологій: практичні заняття 



(презентація/дискусія/комунікативний метод та ін.) 

Мета та завдання Мета – досягнення рівня знань, навичок і вмінь, який 

забезпечуватиме необхідну для фахівців комунікативну 

спроможність у сферах професійного та наукового спілкування 

в усній та письмовій формах; формування вмінь та навичок 

перекладу оригінальної професійної літератури та самостійної 

роботи з іноземними професійними джерелами, розвиток 

навичок усного спілкування у професійній сфері 

Завдання – удосконалення й подальший розвиток знань, 

навичок і вмінь з іноземної мови, набутих в обсязі вузівської 

програми, та їх активізація для ведення професійної наукової 

діяльності. 
Результати 

навчання 

(компетентності) 

Дисципліна «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» як обов’язкова компонента освітньої програми 
забезпечує оволодіння аспірантами загальними та фаховими 
компетентностями і досягнення ними програмних результатів 
навчання за відповідними освітньо-науковими програмами 
(ОНП). 

 
 

 

Шифр та назва ОНП Номер та зміст компетентності 
Тема, що 

розкриває зміст 
компетентності 

033 Філософія Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК 4. Здатність до пошуку, обробки та 
аналізу інформації з різноманітних джерел 
філософських знань.  
ЗК 6. Здатність працювати в між-
народному науковому просторі, фахово 
спілкуватись  державною та іноземною 
мовами як усно так і письмово.  
Фахові компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ФК 15. Здатність кваліфіковано 
відображати результати наукових 
досліджень у вітчизняних фахових 
наукових виданнях та у міжнародних 
наукометричних джерелах.  
ФК 16. Здатність професійно презентувати 
результати своїх досліджень у 
вітчизняному та міжнародному науковому 
просторі. 
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051 Економіка Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК5. Здатність застосовувати у науковій 

діяльності сучасні інформаційно-

комунікаційні технології. 

ЗК 6. Здатність до ефективної усної та 

письмової презентації результатів 

власного наукового дослідження. 

ЗК 7. Здатність до конструктивної 

комунікації з колегами, партнерами. 
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ЗК 9. Здатність до популяризації наукових 

знань, організації та проведення 

навчальних занять. 
Фахові компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ФК 10. Здатність адаптувати іноземний 

досвід до потреб окремого підприємства, 

галузі, національної економіки в умовах 

глобалізації. 
052 Політологія Загальні компетентності за освітньо-

науковою програмою: 
ЗК1. Здатність до соціально-політичного 

осмислення загальних принципів і законів 

розвитку природи, суспільства та 

пізнання. 

ЗК4. Здатність проведення самостійних 

досліджень на сучасному рівні. 

ЗК7. Здатність працювати в міжнародному 

науковому просторі.  

ЗК11. Здатність працювати автономно. 

Фахові компетентності за освітньо-

науковою програмою: 

ФК1. Комплексне розуміння природи та 

значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток уявлень 

про політику та її сучасні інтерпретації.  

ФК6. Здатність конструювати дизайн, 

розробляти програму та виконувати 

комплексні політологічні дослідження з 

використанням широкого кола 

прикладних методів, технологій та 

інструментарію аналізу. 

ФК 9. Здатність кваліфіковано 

відображати результати наукових 

досліджень у вітчизняних фахових 

наукових виданнях та у міжнародних 

наукометричних джерелах.  
ФК13. Здатність до саморозвитку, 
самовдосконалення та відповідальності за 
новизну наукових досліджень та 
прийняття експертних рішень. 
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053 Психологія Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК 1. Здатність усно і письмово 

обговорювати результати своєї наукової 

роботи іноземною мовою, представляти  в 

усній та письмовій формі результати 

досліджень, звіти, а також повне 

розуміння іншомовних наукових текстів в 

галузі психології. 

ЗК2. Набуття універсальних навичок 
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дослідника, зокрема усної та письмової 

презентації результатів власного 

наукового дослідження українською 

мовою, застосування сучасних 

інформаційних технологій у науковій 

діяльності, організації та проведення 

навчальних занять, управління науковими 

проектами та/або складення пропозицій 

щодо фінансування наукових досліджень, 

реєстрації прав інтелектуальної власності 

в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до 

стандарту вищої освіти. 

Фахові компетентності за освітньо-

науковою програмою: 

ФK6. Здатність дотримуватись 

професійної етики психолога, а також 

правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності.  

ФK7. Здатність організовувати та 

проводити навчальні заняття, зокрема, 

здійснювати науково-педагогічну 

діяльність у закладах вищої освіти. 
071 Облік і 

оподаткування 
Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною 
мовою в усній та письмовій формі для 
представлення і обговорення результатів 
своєї наукової роботи. 
ЗК07. Здатність працювати в контексті 

міжнародної співпраці в галузі 

дослідницької, проектно-інноваційної 

діяльності у сфері обліку, аналізу, аудиту 

та оподаткування.  

ЗК08. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня.  
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072 Фінанси, 
банківська справа та 

страхування 

Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК 1. Здатність представлення та 

обговорення результатів своєї наукової 

роботи іноземною мовою в усній та 

письмовій формі, а також для повного 

розуміння іншомовних наукових текстів з 

спеціальності «Фінанси, банківська справа 

та страхування». 
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073 Менеджмент Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗK 6. Здатність застосовувати основи 

педагогіки і психології, організовувати та 

поводити навчальні зайняття в освітньому 

процесі у закладах вищої освіти. 
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ЗК 7. Здатність усно і письмово 
представляти та обговорювати результати 
своєї наукової роботи іноземною мовою в 
усній та письмовій формі, а також повне 
розуміння іншомовних наукових текстів з 
відповідної спеціальності (зокрема, і з 
менеджменту). 
Фахові компетентності за освітньо-

науковою програмою: 

ФК 1. Здатність засвоювати основні 

концепції, розуміти теоретичні і практичні 

проблеми, історію розвитку та сучасного 

стану наукових знань за обраною 

спеціальністю, оволодіння термінологією 

з досліджуваного наукового напряму, 

зокрема, у менеджменті та дотичних до 

нього міждисциплінарних напрямах. 
ФК 6. Здатність досягати наукових 
результатів, які створюють нові знання у 
менеджменті та дотичних до нього 
міждисциплінарних напрямах і 
презентувати їх результати 

075 Маркетинг Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК 6. Володіння мовними компетент-

ностями, достатніми для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової 

роботи іноземною мовою (англійською 

або іншою) в усній та письмовій формі, а 

також для повного розуміння іншомовних 

наукових текстів з відповідної спеціаль-

ності. 
Фахові компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ФК 3. Здатність до глибокого розуміння 

наукових текстів за напрямом досліджень 

державною та іноземною мовами, усної та 

письмової презентації та обговорення 

результатів наукових досліджень та 

інноваційних розробок в сфері 

маркетингу. 
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076 
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК 3. Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 
Фахові компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ФК 3. Здатність усно і письмово 
презентувати та обговорювати результати 
наукових досліджень та/або інноваційних 
розробок українською та англійською 
мовами, розуміти іншомовні наукові 
тексти за напрямом досліджень. 
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081 Право Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК1. Здатність до розуміння 

загальнонаукових компетентностей, 

філософсько-світоглядних засад, та 

сучасних тенденцій, напрямків і 

закономірностей розвитку вітчизняної 

науки в умовах глобалізації й 

інтернаціоналізації 

ЗК2. Здатність до самовдосконалення, 

підвищення інтелектуального та 

культурного рівня, до безперервної 

професійної освіти, удосконалення 

професійної етики, культурного кругозору 

спеціально-професійних навиків. 

ЗК3. Здатність до проведення наукових 

досліджень із застосуванням новітніх 

методів наукового пошуку, використання 

загальнонаукових знань при застосуванні 

методів наукових досліджень. 

ЗК4. Здатність до критичного аналізу 

фактів та синтезу нових наукових ідей на 

основі логічних аргументів. 

ЗК5. Здатність застосовувати у науковій 

діяльності універсальні навички 

дослідника, сучасні інформаційно-

комунікаційні технології з метою усної та 

письмової презентації результатів 

наукового дослідження та впровадження 

останніх у практичну діяльність та 

організацію і проведення навчальних 

занять. 

ЗК6. Здатність визначати, формулювати та 

розв’язувати проблеми, аналізувати 

соціально-значущі процеси та приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність до письмової та усної 

комунікації рідною мовою, знання основ 

ділового спілкування, оволодіння 

термінологією з досліджуваного 

наукового напрямку та міжособистнісної 

взаємодії.  

ЗК8. Набуття ораторської майстерності 

для публічного представлення, 

обговорення і захисту наукових 

результатів, публічного виступу на 

вітчизняних та міжнародних наукових 

форумах, конференціях і семінарах. 

ЗК9. Здатність використовувати в 

професійній діяльності знання з теорії 

держави і права, філософії, економіки та 
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інших суспільно-гуманітарних наук. 

ЗК10. Спроможність забезпечити 

комерціалізацію наукових розробок, 

управління науковими проектами та/або 

складання пропозицій щодо фінансування 

наукових досліджень, реєстрацію прав 

інтелектуальної власності. 

ЗК11. Здатність до удосконалення 

педагогічної майстерності, педагогічної 

техніки, професійних вмінь майбутніх 

вчених, викладачів вищої школи.  
ЗК 12. Здобуття мовних компетентностей, 
достатніх для представлення та 
обговорення результатів своєї наукової 
роботи іноземною мовою в усній та 
письмовій формі, а також повного 
розуміння іншомовних наукових текстів зі 
спеціальності «Право». 
Фахові компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ФК4. Здатність до пошуку, оброблення, 

аналізу і контекстуалізації значного 

обсягу наукової інформації з різних 

джерел, інтерпретація результатів 

наукових досліджень 

ФК5. Здатність досягати наукових 

результатів, що переосмислюють наявні та 

створюють нові цілісні знання відповідно 

до актуальних проблем права з 

використанням новітніх методів наукового 

дослідження, оволодіння термінологією з 

досліджуваного наукового напрямку. 

ФК7. Вміння юридично правильно 

кваліфікувати факти і обставини у праві.  

ФК9. Розуміння необхідності поваги до 

честі та гідності особистості, захисту прав 

і свобод людини і громадянина, 

соціальних спільнот. 

ФК10. Здатність адаптувати іноземний 

досвід у застосуванні норм права до 

потреб національної правової системи в 

умовах глобалізаційних та інтеграційних 

процесів. 

ФК11. Володіння юридичною, науковою 

термінологією та юридичною технікою, 

здатність правильно відтворювати 

результати професійної діяльності в 

юридичній та іншій документації. 

ФК13. Здатність застосовувати юридичні 

знання та впроваджувати результати 

наукових досліджень в нормотворчій, 

правозастосовній, викладацькій та інших 



видах професійної діяльності. 
ФК14. Вдосконалення філософської 
освіти, орієнтованої на професійну 
діяльність. 

122 Комп’ютерні 
науки 

Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК 4. Здатність підтримувати 

конструктивний діалог та дискусію в 

науковому середовищі українською та 

однією з іноземних мов європейського 

простору. 

ЗК8. Здатність здійснювати презентації 

результатів власного наукового 

дослідження. 

ЗК12. Уміння чітко та аргументовано 

висловлювати власну наукову думку 

українською та іноземною мовами. 

ЗК13. Здатність застосовувати сучасні 

інформаційні технології для здійснення 

комунікацій з представниками зарубіжних 

наукових шкіл. 
ЗК14. Наявність 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 повного розуміння 
іншомовних наукових текстів з 
відповідної спеціальності. 
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181 Харчові 
технології 

Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК 6. Знання мови, достатньої 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 повного 

розуміння іншомовних наукових текстів з 

харчових технологій. 
Фахові компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ФК 2. Здатність усно і письмово 
презентувати та обговорювати результати 
наукових досліджень та/або інноваційних 
розробок українською та англійською 
мовами, глибоке розуміння англомовних 
наукових текстів за напрямом досліджень 
з харчових технологій. 
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281 Публічне 
управління та 

адміністрування 

Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК 5. Здатність застосовувати у науковій 

діяльності сучасні інформаційно-

1-6 



комунікаційні технології. 

ЗК 6. Здатність до ефективної усної та 

письмової презентації результатів 

власного наукового дослідження. 

ЗК 7. Здатність до конструктивної 

комунікації з колегами, партнерами. 

ЗК 9. Здатність до популяризації наукових 

знань, організації та проведення 

навчальних занять. 
Фахові компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ФК 10.  Здатність представляти органи 

публічного управління та налагоджувати 

ефективні комунікації між органами 

публічного управління, підприємствами, 

установами та організаціями різних форм 

власності. 
292 Міжнародні 

економічні 
відносини 

Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК 1. Здатність до набуття універсальних 
навичок дослідника: пошуку, систематизації 
і синтезу інформації з різних джерел. 
ЗК 4. Здатність демонструвати 
загальнонаукові (філософські) і універсальні 
навички дослідника, мовні компетентності у 
частині наукового усного і писемного 
мовлення державною та іноземними мовами 
при оформленні наукових та академічних 
текстів, демонстрації результатів наукових 
досліджень у ході дискусій та наукової 
полеміки. 
Фахові компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ФК 3. Здатність до аналітичного мислення та 
практичних навичок систематизації 
інформації з метою обробки великих масивів 
даних, здійснення оцінювання та 
прогнозування міжнародних економічних та 
соціальних явищ. 
ФК 5. Здатність здійснювати публічну 
апробацію результатів досліджень, сприяти 
їх поширенню в науковій та практичній 
сферах як українською, так і іноземними 
мовами. 
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293 Міжнародне 
право 

Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК 1. Здатність до опанування іноземною 
мовою в обсязі, достатньому 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 повного 
розуміння іншомовних наукових текстів з 
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відповідної спеціальності. 
 

Програмні результати навчання 

Шифр та назва ОНП Програмні результати навчання  
Номер теми, що 

забезпечує 
результат 

033 Філософія ПРН 12. Здатність демонструвати навички 
ефективної комунікації з науково-
професійною аудиторією та 
громадськістю із представленням та 
доведенням теоретичної значущості та 
практичної цінності власних наукових 
досліджень, зокрема, застосовуючи 
іноземну мову. 
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051 Економіка ПРН 2. Вміння працювати з відкритими 

джерелами інформації. 

ПРН 3. Вміння застосовувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології 

для наукового пошуку. 
ПРН 12. Здатність розробляти та доступно 
викладати освітні курси для здобувачів 
економічної освіти, застосовувати новітні 
освітні методики, психологічні прийоми, 
зокрема, застосовуючи іноземну мову. 
ПРН 15. Здатність розробляти та доступно 
викладати освітні курси для здобувачів 
економічної освіти, застосовувати новітні 
освітні методики, психологічні прийоми. 
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052 Політологія ПРН1. Опанувати універсальними 

навичками дослідника, зокрема 

застосування сучасних інформаційних 

технологій, розробки, організації та 

управління науковими проектами та/або 

науковими дослідженнями, презентації їх 

результатів у професійному середовищі 

через сучасні форми наукової комунікації 

(академічні наукові публікації, семінари, 

конференції), в засобах масової 

інформації та в публічній сфері у 

національному та міжнародному 

контексті.  

ПРН5. Знати на поглибленому рівні 

нормативну та позитивну політичну 

теорію, політичний аналіз, порівняльну та 

прикладну політологію та володіти 

категорійно-понятійним та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової 

політичної науки. 

ПРН7. Комплексно застосовувати 

широкий спектр політологічних понять, 

теорій і методів до аналізу владно-

політичних відносин політичних акторів, 

інститутів та ідей відповідно до певного 
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історичного або сучасного контексту. 

ПРН10. Працювати з сучасними 

бібліографічними і реферативними базами 

даних, а також наукометричними 

платформами (наприклад, Sсорus, Web оf 

Sсіеnсе, Wеb оf Knowledge, Аstrophysics, 

РubМеd, Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, 

GeoRef та ін.).  

ПРН12. Уміння доводити результати 

досліджень та інновацій та публічно їх 

представляти, обговорювати їх і 

дискутувати з науково-професійною 

спільнотою.  
053 Психологія ПР02. Оволодіти основними напрямами 

системного наукового світогляду та 
загального культурного кругозору, уміння 
враховувати кроскультурні особливості 
спілкуватись іноземною мовою у 
міжнародній взаємодії і в практичній 
діяльності психолога.  
ПР04. Вільно презентувати та 

обговорювати наукові та прикладні 

проблеми психології державною та 

іноземною мовами, кваліфіковано 

відтворювати результати. 

ПР08. Усно і письмово обговорювати 

результати своєї наукової роботи 

іноземною мовою, представляти в усній та 

письмовій формі результати досліджень, 

звіти, а також повне розуміння 

іншомовних наукових текстів в галузі 

психології. 
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071 Облік і 
оподаткування 

ПР 03. Вільно спілкуватися іноземною 
мовою усно і письмово для представлення 
і обговорення результатів своєї наукової 
роботи. 
ПР 05. Працювати з різними джерелами, 

аналізувати, систематизувати отриману 

інформацію з питань обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування. 

1-6 

072 Фінанси, 
банківська справа та 

страхування 

ПРН 12. Здатність демонструвати навички 
ефективної комунікації з науково-
професійною аудиторією та 
громадськістю із представленням та 
доведенням теоретичної значущості та 
практичної цінності власних наукових 
досліджень, зокрема, застосовуючи 
іноземну мову. 
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073 Менеджмент ПРН 2. Вільно презентувати та 
обговорювати з фахівцями і нефахівцями 
результати досліджень, наукові та 
прикладні проблеми менеджменту 
державною та іноземною мовами, 
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кваліфіковано відображати результати 
досліджень у наукових публікаціях у 
провідних міжнародних наукових 
виданнях. 

075 Маркетинг ПРН 7. Демонструвати навички наукової 

комунікації, достатньої для участі в 

міжнародному співробітництві з широкою 

науковою спільнотою та громадськістю у 

сфері маркетингу. 
ПРН 11. Презентувати результати власних 
наукових досліджень державною та 
іноземними мовами в усній та письмовій 
формі. 
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076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 

ПРН 5. Вільно презентувати та 
обговорювати з фахівцями і нефахівцями 
результати досліджень, наукові та 
прикладні проблеми підприємництва, тор-
гівлі та біржової діяльності державною та 
іноземною мовами, кваліфіковано 
відображати результати досліджень у 
наукових публікаціях у провідних між-
народних наукових виданнях. 
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081 Право ПРН 1. Уміння навчатися та застосовувати 

набуті знання та навички для проведення 

наукового дослідження та впровадження 

його результатів на практиці. 

ПРН 2. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, організовувати, 

планувати, реалізовувати та презентувати 

наукове дослідження фундаментального 

та/або прикладного спрямування з 

проблем у сфері права 

ПРН 7. Уміння проводити наукові 

дослідження, визначати нові підходи, 

напрями, шляхи вирішення складних 

правових завдань. 

ПРН 8. Опанування найважливіших 

фактів, концепцій, принципів і теорій 

права; вміння застосовувати ці знання для 

розв’язання практичних завдань.  

ПРН 9. Здатність спілкуватися з різними 

цільовими аудиторіями, використовуючи 

відповідну лексику, методи, техніки та 

прийоми.  

ПРН 10. Опанування підходів до 

моделювання складних правових 

процесів, прогнозування їх розвитку в 

умовах динамічних соціо-економічних 

перетворень. 

ПРН 11. Здатність до розробки 

конкретних пропозицій щодо 

удосконалення правового механізму у 

1-6 



сфері суспільних відносин, з 

досліджуваного наукового напряму. 
ПРН 12. Здатність демонструвати навички 
ефективної комунікації з науково-
професійною аудиторією та 
громадськістю із представленням та 
доведенням теоретичної значущості та 
практичної цінності власних наукових 
досліджень, зокрема, застосовуючи 
іноземну мову. 
ПРН 13. Здатність до письмового й усного 

представлення наукового та практичного 

матеріалу та аргументування його 

результатів. 
122 Комп’ютерні 

науки 
ПРН 7. Вміти ефективно представляти 
результати наукової роботи у вигляді 
презентацій, доповідей, наукових статей 
та видань за результатами виконаної 
роботи державною та іноземною мовами. 
ПРН14. Вміння вести активний діалог, 

дискусію за пробематикою наукового 

дослідження в області комп’ютерних 

наук, у тому числі із застосуванням 

сучасних мультимедіа.  

ПРН 17. Здатність розробляти та доступно 

викладати освітні курси для здобувачів 

технічної (ІТ) освіти, застосовувати 

іноваційні методики викладання. 

1-6 

181 Харчові 
технології 

ПРН 15. Професійно презентувати 
результати власного наукового 
дослідження на вітчизняних та 
міжнародних наукових конференціях і 
семінарах, мати досвід практичного 
використання іноземної мови у науковій, 
інноваційній та педагогічній діяльності. 
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281 Публічне 
управління та 

адміністрування 

ПРН 2. Вміння працювати з відкритими 

джерелами інформації. 

ПРН 3. Вміння застосовувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології 

для наукового пошуку. 
ПРН 12. Здатність демонструвати навички 
ефективної комунікації з науково-
професійною аудиторією та 
громадськістю із представленням та 
доведенням теоретичної значущості та 
практичної цінності власних наукових 
досліджень, зокрема, застосовуючи 
іноземну мову. 
ПРН 15. Здатність розробляти та доступно 
викладати освітні курси для здобувачів 
освіти в галузі публічного управління та 
адміністрування, застосовувати новітні 
освітні методики, психологічні прийоми. 
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економічні 
відносини 

наукові дослідження економічних 
процесів, володіючи належним рівнем 
загальнонаукових компетентностей, які 
сприяють формуванню цілісного 
наукового підходу, професійної етики та 
загального культурного кругозору 
ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати публічну 
апробацію результатів досліджень як 
державною так і іноземними мовами, 
демонструвати усну та письмову 
комунікацію. 
ПРН 9. Володіти аналітичним мисленням 
та методиками систематизації інформації 
обробки великих масивів даних, 
оцінювання та прогнозування 
економічних та соціальних явищ. 
ПРН 11. Здійснювати публічну апробацію 
результатів досліджень, сприяти їх 
поширенню в науковій та практичній сферах 
як українською, так і іноземними мовами. 

293 Міжнародне 
право 

ПРН 2. Вміння працювати з відкритими 

джерелами інформації. 
ПРН 12. Здатність демонструвати навички 
ефективної комунікації з науково-
професійною аудиторією та 
громадськістю із представленням та 
доведенням теоретичної значущості та 
практичної цінності власних наукових 
досліджень, зокрема, застосовуючи 
іноземну мову. 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ 

  

І  курс І, ІІ семестр 
Зміст навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

створює умови для досягнення аспірантами такого рівня володіння мовою, який в 
умовах орієнтації на мобільність у єдиному європейському просторі відкриває перед 
ними міжнародні професійні можливості. 

Зміст дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» включає такі 
розділи: 

 
Змістовний модуль 1. Theoretical Provisions of Discipline. 
Topic 1. Concept and Technique of Translation. 
Topic 2. Lexical and Stylistic Features of Professional Scientific Literature. 
 
Змістовний модуль 2. Communication in Professional Environment. 
Спеціальність 033 «Філософія» 
Topic 1. Main Functions of Philosophy. 
Topic 2. Philosophy of Science. 
Topic 3. Social Structure of a Society. 
Topic 4. Nation as a Social Phenomenon. 
 
Спеціальності  
051 «Економіка», 
071 «Облік і оподаткування», 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 
073 «Менеджмент», 
075 «Маркетинг», 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
Topic 1. Business Trends. Globalization. 
Topic 2. Business Management. Leadership Styles. 
Topic 3. Marketing in Business. 
Topic 4. Business and Finance. The Role of Financial Manager. 
 
Спеціальність 052 «Політологія» 
Topic 1. The Essence of Political Institutes and their Classification. 
Topic 2. Government, Systems and Regimes. 
Topic 3. Political Ideologies. 
Topic 4. Democracy. 
 
Спеціальність 053 «Психологія» 
Topic 1. Areas of Psychology. 
Topic 2. Major Goals of Psychology. 
Topic 3. Personality Psychology. 
Topic 4. Social Psychology. 
 
Галузь знань 08 «Право» 
Topic 1. Systems of Law. 
Topic 2. Public Law and Private Law. 
Topic 3. Contract Law and Business. 
Topic 4. Commercial Law. 
 
Галузь знань 12 «Інформаційні технології» 
Topic 1. IT in Education and Business. 
Topic 2. Types of Computer Systems. 
Topic 3. Computer Hardware and Software. 



Topic 4. Functions of the Management Information System. 
 
Галузь знань 018 «Виробництво та технології» 
Topic 1. Eating out Service. 
Topic 2. Restaurant and its Activity. 
Topic 3. Modern Methods of Cooking. 
Topic 4. Ukrainian Cuisine. 
 
Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 
Topic 1. Political Processes in a Democratic Society. 
Topic 2. Conflict and Harmony in a Political Process. 
Topic 3. Public Decisions Implementation Processes. 
Topic 4. Participation of Citizens in Political Processes Implementation. 
 
Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 
Topic 1. International Business Operations. 
Topic 2. International Economics. 
Topic 3. International Trade. 
Topic 4. International Marketing. 
 
Спеціальність 293 «Міжнародне право» 
Topic 1. Systems of Law. 
Topic 2. International Law. 
Topic 3. Trade Agreements. 
Topic 4. Human Rights Protection. 

  

Форми контролю: 

Д – дискусія; 

ТЗ – творче завдання; 

УО – усне опитування; 

РП – реферативне повідомлення; 

ТК – тестовий контроль; 

П – презентація  

 

ВИМОГИ/РЕКОМЕНДАЦІЇ:  

Відпрацювання пропущених занять відбувається за рахунок виконання аспірантом 

додаткових завдань для отримання балів за аудиторну роботу.  

   

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ: 

Оцінка за семестр – 100 балів: 

Аудиторна робота – 60 балів 

Інші види роботи + самостійна (домашня) робота, презентації, реферати, творчі роботи) 

– 40 балів: 

Екзамен – 100 балів 


