
АНОТАЦІЯ 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА АКАДЕМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

Заплановані результати навчання 

Мета: формування іншомовної комунікативної компетенції для забезпечення 

ефективного спілкування в академічному, науковому та професійному 

середовищі. 

Основні завдання: формувати лінгвістичну, соціокультурну та загальні 

компетенції,  а також здатність до самооцінювання та самостійного навчання; 

розвиток мотивації, комунікативної і професійної культури.   

Компетентності: 

загальні:  

ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

фахові: 

СК02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати 

результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та 

англійською мовами, опрацьовувати наукову літературу з управління та 

адміністрування та ефективно використовувати нову інформацію з різних 

джерел. 

Програмні результати навчання: 

РН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми менеджменту 

державною та англійською мовами, кваліфіковано відображати результати 

досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових 

виданнях. 

РН05. 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. 

Методи навчання:  
МН 1. Словесні методи (лекція, розповідь-пояснення, бесіда). 

МН 2. Наочні методи (ілюстрація, демонстрування). 

МН 3. Практичні методи (практичні роботи, робота з навчально-

методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, підготовка 

реферату). 

МНМ 2. Творчий (створення нового, оригінального). 

МНСР 1. Методи самостійної роботи вдома (усні та письмові домашні 

завдання, завдання самостійної роботи). 

МНСР 2. Робота під керівництвом викладача (самостійна робота, 

виконання письмових робіт, виконання практичних завдань). 

МСМ 1. Методи формування пізнавальних інтересів (створення ситуації 

інтересу; ситуації новизни навчального матеріалу; метод використання 

життєвого досвіду; навчальні дискусії для вирішення проблемної ситуації). 

МСМ 2. Методи стимулювання і мотивації обов’язку й відповідальності 

(роз’яснення мети навчального предмета; висування вимог до вивчення 



предмета; заохочення і покарання; вказування на недоліки, зауваження). 

МНІ 3. Інтерактивні методи (дискусії, проектування професійних 

ситуацій). 

МНІ 4. Комп’ютерні і мультимедійні методи (використання мультимедійних 

презентацій, дистанційне навчання). 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Нормативна граматика англійської  мови. 

Тема 2. Професійно орієнтовані джерела. 

Тема 3. Спілкування в академічному середовищі. 

Тема 4. Робота з науковою літературою. 

Тема 5. Презентація результатів наукового дослідження. 

 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин – 210.  

Кількість кредитів – 7.  

Форма семестрового контролю – залік, екзамен. 

 
 
 


