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ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) ВИКЛАДАЧА-ДОСЛІДНИКА 

 
Тип Дисципліна професійної і практичної 

підготовки 

Код  ОК-1 
Семестр  1-й, 2-й 
Загальна кількість 

кредитів/годин 
6 кредитів /180 годин 

Форма контролю залік, екзамен 
Викладач  д-р. філол. наук, доцент, Гнатюк Л. Я. 
Необхідні обов’язкові 

попередні та супутні навчальні 

дисципліни 

Основи наукових досліджень  

(включаючи модуль «Academic writing»); 

знання англійської мови не нижче рівня 

С1 
Місце у структурно-логічній 

схемі 
ОК-1 Дисципліна викладається на 

першому році навчання 
Форми навчання  практичні заняття, самостійна робота 
Критерії оцінювання 1-й семестр - поточний контроль – 60 

балів, підсумковий контроль – 40 балів 

2-й семестр -  поточний контроль – 60 

балів, підсумковий контроль – 40 балів 
Мова викладання англійська 

 

Зміст навчальної дисципліни 

 

«Іноземна мова викладача-дослідника» як навчальна дисципліна 

підготовки аспірантів є комплексним курсом вивчення мови, який передбачає 

формування необхідних для науковця компетенцій, достатніх для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною 

мовою в усній та письмовій формі, розуміння іншомовних наукових текстів з 

відповідної спеціальності, планування та реалізації міжнародної наукової 

мобільності. Зміст навчального матеріалу та організація навчального процесу 

забезпечують практичне володіння мовою як засобом наукового спілкування. 

Граматика у тісному зв’язку з  лексикою, яка, насамперед, спрямована на 

розширення наукового вокабуляру відповідно до спеціальності та володіння 

граматичними конструкціями, характерними для наукового стилю мовлення. У 

результаті навчання аспіранти засвоюють активний словник обсягом до 4500 

лексичних та фразеологічних одиниць; розширенню словникового запасу 

сприяє позааудиторне читання (наукові тексти за темою дослідження). 

 В умовах глобалізації  англійська мова професійного наукового 

спрямування постає важливим інформаційним продуктом, оскільки 

уможливлює об’єктивно оцінювати ситуацію у світовій НАУКОВІЙ ДУМЦІ 

для вироблення стратегій підвищення ефективності вітчизняної  НАУКИ. 



 Основна мета навчальної дисципліни полягає у підвищенні 

професійного рівня володіння іноземною мовою (англійською) у сфері 

наукового академічного спілкування, що передбачає комплексне формування 

необхідних для науковця компетенцій, достатніх для представлення та 

обговорення результатів наукової роботи іноземною мовою в усній та 

письмовій формі, розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної 

спеціальності, планування та реалізації міжнародної наукової мобільності, 

написання наукової статті/тез,  написання рецензії на наукову статтю і т.д.  

 

Результати навчання, визначені в освітній програмі 081 Право: 

ПРН-3 Фахово володіти новітніми педагогічними технологіями, активними та 

інтерактивними методами навчання, високою педагогічною культурою, 

планувати та організовувати різні форми освітнього процесу, вміти 

саморозвиватися та самовдосконалюватися. 

ПРН-4 Використовувати іноземну мову у різних формах спілкування для розв’язання 

комунікативних завдань у юридичній, науковій та педагогічній діяльності, в 

процесі проведення досліджень, підготовки наукових праць. 

ПРН-8 Вміти кваліфіковано відображати результати власного дослідження у наукових 

публікаціях, у фахових вітчизняних виданнях, зарубіжних наукових виданнях, а 

також виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах. 

ПРН-11 Знати національні, європейські, міжнародні стандарти захисту прав людини; 

застосовувати практику міжнародних правозахисних інституцій, сталі правові 

позиції ЄСЛП при вирішенні наукових правових проблем. 

 


