
Анотація 

Назва дисципліни  ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ АСПІРАНТІВ 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і 

курси навчання, 

аспірантам яких 

пропонується вивчати 

цю дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, 1 рік навчання 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

Дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання 

Шамаєва Юлія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

(обов’язкова/вибіркова) 

обов’язкова 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Отримання освіти за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни - поширення знань 

аспірантів стосовно особливостей використання англійської 

мови у професійному та академічному дискурсах і подальше 

формування системи мовленнєвих умінь із залученням головних 

стратегій опрацювання аутентичного англомовного матеріалу в 

галузях академічного читання, письма, мовлення та спілкування.  

Основні завдання вивчення дисципліни - формування та 

розвиток у здобувачів програмних компетентностей, необхідних 

для розв’язання ними актуальних проблем дослідницько-

інноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин та відображення їх у власному 

науковому дослідженні. 

Кількість кредитів – 10. 

Загальна кількість годин – 300. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Тема 1. Проблемні питання з граматики: Артиклі. Прийменники. 

Займенники. Іменник та його категорії. Утворення множини 

іменників. Присвійний відмінок. Прикметник. Ступені порівняння 

прикметників. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. 

Числівник. Словотворення. Часи дієслів групи Indefinite (Active 

Voice). Порядок слів розповідного речення. Головні та другорядні 

члени речення. Типи питальних речень. Дієприкметник Participle I 

(форми). Часи дієслів групи Continuous (Active Voice). 

Дієприкметник Participle II (форми). Часи дієслів групи Perfect 

(Active Voice). Безособові речення. Конструкція there is, there are. 

Емфатична конструкція it is (was) ... that (who) ...та інші емфатичні 

конструкції. Слова-замісники. Пасивний стан дієслів. Часи дієслів 

груп Indefinite, Continuous, Perfect (Passive Voice). Особливості 

вживання речень у пасивному стані. Сполучники. Складні речення. 

Складносурядне речення. Складнопідрядне речення. Типи 

підрядних речень. Непряма мова. Узгодження часів. 

Дієприкметники Participle I i Participle II (форми та функції). 



Дієприкметникові комплекси. Незалежний дієприкметниковий 

комплекс. Інфінітив, його форми та функції. Об’єктний 

інфінітивний комплекс. Суб’єктний інфінітивний комплекс. 

Прийменниковий інфінітивний комплекс. Герундій, його форми та 

функції. Герундіальні комплекси. Модальні дієслова. Умовний 

спосіб.  

Тема 2. Аналітичне читання: тексти за фахом.  

Тема 3. Усна практика: Бесіда з теми наукового дослідження. 

Реферування аутентичних текстів за фахом.  

Тема 4. Індивідуальне читання: Аутентичні тексти за фахом (обсяг 

600 000 друкованих знаків).  

Тема 5. Письмова практика. Особливості англійської пунктуації в 

академічному письмовому дискурсі. Структурні та змістовні аспекті 

наукових есе, анотацій. Написання анотацій до наукових статей. 

Методи контролю результатів навчання - поточний контроль, 

підсумковий контроль у формі заліку у 1-му семестрі та екзамену 

в 2-му семестрі.  

Мова викладання: українська 

 

Дисципліна "Іноземна мова для аспірантів" є обовязковою в програмі підготовки 

докторів філософії з міжнародних економічних відносин за третім (освітньо-науковим) рівнем 

вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Поглиблює знання 

аспірантів стосовно особливостей використання англійської мови у професійному та 

академічному дискурсах і забезпечує подальше формування системи мовленнєвих умінь із 

залученням головних стратегій опрацювання аутентичного англомовного матеріалу в галузях 

академічного читання, письма, мовлення та спілкування. 

Дисциплина "Иностранный язык для аспирантов" является обязательной в программе 

подготовки докторов философии по международным экономическим отношениям по 

третьему (образовательно-научному уровню высшего образования по специальности 292 

«Международные экономические отношения». Углубляет знания аспирантов относительно 

особенностей использования английского языка в профессиональной и академической 

дискурсах и обеспечивает дальнейшее формирование системы речевых умений с 

привлечением главных стратегий обработки аутентичного англоязычного материала в области 

академического чтения, письма, речи и общения. 

The discipline "Foreign language for graduate students" is mandatory in the program of 

training doctors of philosophy in international economic relations at the third (educational and 

scientific) level of higher education in the specialty 292 "International Economic Relations". Deepens 

postgraduate knowledge of the peculiarities of the use of English in professional and academic 

discourses and provides further formation of the system of speech skills with the involvement of the 

main strategies of processing authentic English-language material in the fields of academic reading, 

writing, speaking and communication. 


