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СИЛАБУС (SYLLABUS)
  

1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА (-ІВ)

Викладач (-і) Латигіна Алла Григорівна

Науковий ступінь

Вчене звання доцент

Профайл (резюме) 
викладача (-в)
Адреса кафедри м. Київ ,вул. Кіото 19, КНТЕУ корпус А, 209 ауд.

Кафедра іноземної філології та перекладу

Контактний тел. 531-47-49

E-mail: a.latygina@knute.edu.ua

Електронна 
сторінка курсу в 
системі 
дистанційного 
навчання КНТЕУ

Консультації
I тиждень понеділок -2 пара
II тиждень середа-2 пара

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни Іноземна мова академічного спілкування

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 – залік
Курс (рік навчання), семестр: II рік III семестр
Формат навчання: очний/змішаний –курс, що має супровід  в 
системі дистанційного навчання  КНТЕУ, має структуру, 
контент, завдання і систему оцінювання . 

Пререквізити
Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін:
 Іноземна мова за професійним спрямуванням;
 Іноземна мова спеціальності.

Анотація
Дисципліна  «Іноземна  мова  академічного  спілкування»
призначена  для  здобувачів  освітнього  ступеню  «доктор
філософії»і  розглядається  як  невід’ємна  частина  професійної
підготовки  сучасного  науковця,  акцентується  увага  на
важливості  знання  іноземної  мови  для  дослідницької  роботи.
Рівень набутої аспірантами комунікативної компетентності має
бути таким,що дасть змогу їм читати літературу з фаху, брати
активну участь у міжнародних конференціях, складати резюме,
готувати  публічні  виступи,  писати  статті,  обговорювати
професійні проблеми та ін. 

Методи навчання Поєднання  традиційних  і  інноваційних  методів  навчання  з
використанням  новітніх  технологій:  практичні  заняття
(презентація/дискусія/комунікативний метод та ін.)

Мета та завдання
Мета – опанування  відповідного  рівня  знань, який
забезпечуватиме  необхідну  для  фахівця  комунікативну
спроможність  у  сферах  академічного,  професійного  та
ситуативного спілкування в усній та письмовій формах.
Завдання – вдосконалення знань, навичок і вмінь з іноземної
мови  у  різних  видах  мовленнєвої  діяльності  та  забезпечення
підготовки фахівця,який володіє іноземною мовою як засобом
здійснення  наукової  діяльності  в  іншомовному  академічному
середовищі  та  міжкультурної  комунікації,  розуміє  значення
адекватного  оволодіння  іноземною  мовою  для  творчої  та
професійної діяльності.

Результати 
навчання 
(компетентності)

Дисципліна «Іноземна мова академічного спілкування» 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

033 Філософія Загальні  компетентності  за
освітньо-науковою програмою:
ЗК 6. Здатність  працювати  в  між
народному  науковому  просторі,
фахово спілкуватись  державною та
іноземною  мовами  як  усно  так  і
письмово. 



ЗК  9.  Вміння  спілкуватися  з
експертами з інших галузей знань. 
Фахові  компетентності  за
освітньо-науковою програмою:
ФК14.  Спілкування  в  діалоговому
режимі  з  широкою  науковою
спільнотою та громадськістю.
ФК 15. Здатність  кваліфіковано
відображати  результати  наукових
досліджень  у  вітчизняних  фахових
наукових  виданнях  та  у
міжнародних  наукометричних
джерелах. 
ФК 16. Здатність  професійно  пре
зентувати  результати  своїх
досліджень  у  вітчизняному  та
міжнародному науковому просторі.

051 Економіка Загальні  компетентності  за
освітньо-науковою програмою:
ЗК 5. 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.
ЗК 9. Здатність  до  популяризації
наукових  знань,  організації  та
проведення навчальних занять.
Фахові  компетентності  за
освітньо-науковою програмою:
ФК 5. Здатність  досягати  наукових
результатів,  що  переосмислюють
наявні  та  створюють  нові  цілісні
знання відповідно  до  актуальних
проблем  економічного  розвитку  з
використанням  новітніх  методів
наукового дослідження.
ФК 10. Здатність  адаптувати
іноземний  досвід  до  потреб
окремого  підприємства,  галузі,
національної  економіки  в  умовах
глобалізації.



052 Політологія Загальні  компетентності  за
освітньо-науковою програмою:
ЗК 3. Здатність фахово спілкуватися
державною та іноземною мовами як
усно,  так  і  письмово  у  процесі
наукової комунікації та досліджень.
ЗК6.  Здатність  генерувати  нові
соціально-політичні  ідеї
(креативність). 
ЗК10.  Вміння  спілкуватися  з
експертами з інших галузей знань. 
ЗК12. Визначеність і наполегливість
щодо  виконання  поставлених
завдань і своїх обов’язків.
Фахові  компетентності  за
освітньо-науковою програмою:
ФК3.  Комплексне  розуміння
принципів  функціонування  та
закономірностей  розвитку  влади  та
публічної  політики,  політичних
інститутів  та  процесів,  політичної
поведінки,  політичної  культури  та
ідеології,  світової  політики  та
політики окремих країн та регіонів.
ФК5.  Комплексне  розуміння
особливостей  реалізації  влади  у
різних  політичних  системах  та
застосування  широкого  спектру
політологічних  теорій,  концептів  і
методів  для  аналізу  політики  на
місцевому,  національному  та
міжнародному рівні.
ФК8.  Здатність  формулювати
наукову  проблему,  робочі  гіпотези
досліджуваної  соціально-політичної
проблеми,  що  передбачає  глибоке
переосмислення  наявних  та
створення  нових  цілісних  знань  та
аналіз соціальної практики. 
ФК 10. Здатність  професійно
зентувати  результати  своїх
досліджень  у  вітчизняному  та
міжнародному науковому просторі.

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  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:
ЗК 2. Здатність  спілкуватися
іноземною  мовою  в  усній  та
письмовій формі для представлення
і  обговорення  результатів  своєї
наукової роботи.
ЗК  7.  Здатність  працювати  в
контексті  міжнародної  співпраці  в



галузі  дослідницької,  проектно-
інноваційної  діяльності  у  сфері
обліку,  аналізу,  аудиту  та
оподаткування. 
ЗК  8.  Здатність  спілкуватися  з
представниками інших професійних
груп різного рівня. 

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».
ЗК 5. Здатність  користуватися
бібліографічними  ресурсами  в
процесі  наукового  пошуку,
аналізувати  різні  види
бібліографічної  інформації,
систематизувати  літературу  та
складати  огляди  та  анотацію  з
економічних питань.

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.
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, 
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
компетентностями,  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 спеціальності.
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.

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.
081 Право Загальні  компетентності  за

освітньо-науковою програмою:
ЗК 12. Здобуття  мовних  компе
тентностей,  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».

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.
ЗК 12. 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.
ЗК 14. Наявність  мовних  компе
тентностей,  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.

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.

281 Публічне
управління та

адміністрування

Загальні  компетентності  за
освітньо-науковою програмою:
ЗК 5. 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.
ЗК 9. Здатність  до  популяризації
наукових  знань,  організації  та
проведення навчальних занять.
Фахові  компетентності  за
освітньо-науковою програмою:
ФК 5. Здатність  досягати  наукових
результатів,  що  переосмислюють
наявні  та  створюють  нові  цілісні
знання відповідно  до  актуальних
проблем  публічного  управління  та
адміністрування  з  використанням
новітніх  методів  наукового
дослідження.
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
філософські,  мовні  та  універсальні
навички  дослідника,  культуру
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.

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  відповідної
спеціальності.

Програмні результати навчання



Шифр та назва
ОНП Програмні результати навчання 

033 Філософія ПРН7.  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.). 
ПРН10.  Уміння  доводити
результати досліджень та інновацій
та  публічно  їх  представляти,
обговорювати  їх  і  дискутувати  з
науково-професійною спільнотою.
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.

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.

052 Політологія ПРН 2. Використовувати  державну
та  іноземну  мову  як  усно,  так  і
письмово на рівні, достатньому для
ефективної професійної комунікації,
розуміння  іншомовних  наукових



текстів  та  підготовки  фахових
публікацій  в  Україні  і  провідних
наукових виданнях світу.
ПРН4.  Комплексне  розуміти
природу  та  значення  політики  як
специфічного  виду  людської
діяльності  та  особливої  сфери
пізнання,  включаючи  розвиток
уявлень  про  політику  та  її  сучасні
інтерпретації. 
ПРН11.  Фахово викладати
політологічні  дисципліни  на
відповідному  рівні  даної  освітньої
кваліфікації.
ПРН13.  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.

053 Психологія ПРН  2.  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. 
ПРН 4. Вільно  презентувати  та
обговорювати наукові та прикладні
проблеми психології  державною та
іноземною  мовами,  кваліфіковано
відтворювати результати.
ПРН 8. Усно  і  письмово  обгово
рювати  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.



071 Облік і
оподаткування

ПРН 3. Вільно  спілкуватися  іно
земною мовою усно і письмово для
представлення  і  обговорення
результатів своєї наукової роботи.

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.

073 Менеджмент ПРН 2. Вільно  презентувати  та
обговорювати  з  фахівцями  і
нефахівцями  результати  дослі
джень,  наукові  та  прикладні
проблеми менеджменту державною
та іноземною мовами, кваліфіковано
відображати результати досліджень
у наукових публікаціях у провідних
міжнародних наукових виданнях.
ПРН 4.  Застосовувати  сучасні
інструменти  і  технології  пошуку,
оброблення  та  аналізу  інформації,
зокрема, статистичні методи аналізу
даних  великого  обсягу  та/або
складної  структури,  спеціалізовані
бази даних та інформаційні системи.
ПРН 6.  Глибоко  розуміти  загальні
принципи та методи управлінських
наук, а також методологію наукових
досліджень,  застосувати  їх  у
власних  дослідженнях  у  сфері
менеджменту  та  у  викладацькій
практиці.

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.

076
Підприємництво,

ПРН 5. Вільно  презентувати  та
обговорювати  з  фахівцями  і



торгівля та
біржова

діяльність

нефахівцями  результати  дослі
джень,  наукові  та  прикладні
проблеми  підприємництва,  торгівлі
та  біржової  діяльності  державною
та іноземною мовами, кваліфіковано
відображати результати досліджень
у наукових публікаціях у провідних
міжнародних наукових виданнях.

081 Право 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.

122 Комп’ютерні
науки

ПРН 7. Вміти  ефективно  пред
ставляти  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.

181 Харчові
технології

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

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.

292 Міжнародні
економічні
відносини

ПРН 1. Провадити
міждисциплінарні  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  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 юридичної освіти та
інших  спеціальностей,
застосовувати  новітні  освітні
методики, психологічні прийоми.

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ
 

ІІ  курс ІІІ семестр
Змістовний модуль 1. Усна наукова та професійна комунікація.

Тема 1. Персональна та професійна ідентифікація
Тема 2. Обмін науковою інформацією
Тема 3. Конференція як основна форма наукової комунікації. Правила підготовки 
доповіді на наукову конференцію
Тема 4.Наукові дискусії як елемент академічного спілкування
Тема 5. Підготовка та проведення презентації
Тема 6. Міжнародне академічне співробітництво

Змістовний модуль 2. Письмова наукова та професійна комунікація.
Тема 7. Термінологічний глосарій за фахом
Тема 8. Правила оформлення наукового дослідження в Європі та Україні
Тема 9. Правила оформлення бібліографії та посилань на джерела інформації в 
Європі та Україні
Тема 10. Структура та особливості мови анотацій .Види анотацій
Тема 11.Структура та особливості мови рефератів. Види рефератів
Тема 12. Написання наукових праць, документів на здобуття наукових грантів.
Тема 13. Академічна кореспонденція

Форми контролю:
УО – усне опитування
ПР – перевірка рефератів
ТВ– творча робота 
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:
Залік – 100 балів


