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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова в професійній діяльності 

дослідника публічного управління та адміністрування» є складовою 

циклу спеціальної підготовки докторів філософії галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітньо-наукової програми «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ». 

 

Анотація навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова в 

професійній діяльності дослідника публічного управління та 

адміністрування” є  формування комунікативної компетенції (лінгвістичної, 

соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефективного 

спілкування в академічному та професійному середовищі, опанування такого 

рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечуватиме необхідну для фахівця 

комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного 

спілкування в усній і письмовій формах. 

Нормативна дисципліна “Іноземна мова в професійній діяльності 

дослідника публічного управління та адміністрування” є особливо 

актуальною в умовах сучасного глобалізованого світу, у якому володіння 

однією або двома іноземними мовами стало невід'ємним складником 

підготовки фахівців вищої кваліфікації.  

Актуальність дисципліни “Іноземна мова в професійній діяльності 

дослідника публічного управління та адміністрування” пов’язана ще із тим, 

що глобалізація наукового середовища та нові інформаційні технології 

надають необмежені можливість пошуку необхідної для написання 

дисертації наукової інформації у світовій мережі Інтернет тим науковцям, чиї 

мовленнєві навички (говоріння, читання, аудіювання, письмо) знаходяться на 

достатньо високому рівні. Також набуває актуальності здатність якісно 

переробляти великі обсяги  фахової інформації, адекватно перекладати 

необхідний науковий матеріал на рідну мову і навпаки, а також стисло 

викладати його зміст у формі статті, реферату, анотації іноземною мовою, бо 

наявність публікацій у наукових фахових виданнях іноземною мовою є 

обов’язковою для сучасного науковця.  Розвиток саме  цих навичок займає 

провідне місце в освітньо-науковій програмі підготовки здобувачів 

наукового ступеню за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування», адже дозволяє сформувати інтегральну компетенцію 

ведення сучасного наукового дослідження та розв’язання практичних 

проблем публічного управління та адміністрування. 

 

Результати навчання / мета курсу: 
Метою нормативної дисципліни “Іноземна мова в професійній 
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діяльності дослідника публічного управління та адміністрування”  є 

формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного 

та ситуативного спілкування іноземною мовою в усній і письмовій формах. 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми «Публічне управління 

та адміністрування» здобувачі вищої освіти на третьому (науково-

освітньому) рівні повинні: 

знати:  

- професійну лексику й основні граматичні конструкції англійської 

мови та особливості їх застосування у науковому дискурсі; 

- особливості діалогічного та монологічного мовлення у професійному 

та науковому середовищі; 

- особливості мовної комунікації англійською мовою в публічному 

дискурсі. 

вміти: 

- вести бесіду-діалог проблемного характеру; 

- визначати, описувати та диференціювати мовні явища різними 

лінгвістичними методами; 

- реферувати (усно та письмово) оригінальні різностильові тексти; 

- сприймати мовлення іншої особи як при безпосередньому 

спілкуванні, так і в запису; 

- виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо 

широкого кола тем академічного та професійного спрямування. 

результати навчання / комунікація: 

- володіти орфоепічною, лексичною та граматичною нормами 

іноземної мови, вміти правильно реалізовувати цю норму в різних видах 

мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних ситуаціях; 

- чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, 

демонструючи свідоме володіння граматичними структурами та зв’язними 

програмами висловлювання; 

- ведення діалогу професійно-орієнтованого характеру; 

- писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані 

зі спеціальністю; 

- готувати та продукувати ділову та професійну кореспонденцію; 

автономність та відповідальність передбачає: 

- практичне використання іноземної мови у сфері професійного 

спілкування; 

- проведення міжнародних зустрічей; 

- написання науково-дослідних робіт англійською мовою; 

- публічні виступи англійською мовою зі спеціальності.  

- жорстке дотримання Кодексу етики вченого та уживати заходів щодо 

запобігання поширенню у професійному середовищі академічного плагіату. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти компетентностей та програмних результатів 

навчання відповідно до освітньо-наукової програми «Публічне управління та 
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адміністрування» (табл.1). 

 

Таблиця 1 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які 

формуються під час вивчення навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА В 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИКА ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» відповідно до освітньо-наукової 

програми «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 

 
Шифр 

компетен 
тності 

 

Компетентності 

Шифр 

програмних 
результатів 

 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 
  

ЗК 4. Здатність презентувати 

результати досліджень на всіх 

рівнях українською та однією з 

іноземних мов європейського 

простору. 

ПРН1. Знати наукові концепції (теорії), 

термінологію, історію розвитку та 

сучасний стан наукових знань у 

галузі публічного управління та 

адміністрування. 

ЗК 5. Здатність налагоджувати наукову 

взаємодію, співробітництво. 
ПРН3. Уміти спілкуватись та ефективно 

представляти дослідницькі ідеї в 

усній та письмових формах перед 

фаховою і не фаховою аудиторією 

  ПРН6. Уміти адаптувати кращі зарубіжні 

практики і досвід публічного 

управління та адміністрування. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
  

СК 3. Здатність забезпечувати 

належний рівень якості 

наукових/науково-методичних 

продуктів, послуг чи процесів. 

 

ПРН11. Знати та дотримуватися основних 

засад академічної доброчесності у 

науковій і освітній (педагогічній) 

діяльності. 
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Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною «ІНОЗЕМНА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДОСЛІДНИКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

представлена в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною «ІНОЗЕМНА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДОСЛІДНИКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 

 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання1 Уміння2 Комунікація3 
Автономія та 

відповідальність4 

Загальні компетентності (ЗК) 
    

ЗК4. Здатність презентувати 

результати досліджень на всіх 

рівнях українською та однією з 

іноземних мов європейського 

простору. 

Зн1 Ум1 К1  

ЗК 5. Здатність налагоджувати 

наукову взаємодію, 

співробітництво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ум1 

 

 

 

 

К1 

 

 

 

 

АВ1 

Спеціальні (фахові) компетентності 

(СК) 

    

СК 3. Здатність забезпечувати 

належний рівень якості 

наукових/науково-методичних 

продуктів, послуг чи процесів. 

Зн1  К1  

 

 

1 Зн1 Найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науководослідної та/або 

професійної діяльності і на межі предметних галузей 
2 Ум1. Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей 

Ум2. Розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язання значущих 

соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем 
3К1. Спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі 

наукової та/або професійної діяльності 
4 АВ1. Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації 
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АВ2. Соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень здатність саморозвиватися і 

самовдосконалюватися протягом життя, відповідальність за навчання інших 

 

 

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення 

дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДОСЛІДНИКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст. 

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА В 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» відводиться 6 кредитів ЄКТС (180 годин). 

 

Назва теми Кількість годин 

 Очна (денна, вечірня) форма Заочна форма 

 

У
сь

о
го

 У тому числі 
 

У
сь

о
го

 У тому числі 

Л Пр С СР Л Пр С СР 

Тема 1. Мовні та структурні 

особливості наукових текстів. 

Різновиди наукових текстів. 

 

 2 6 
   2 2  30 

Тема 2. Реферування, 

анотування текстів наукової та 

загальнополітичної 

спрямованості. Граматичні 

конструкції та типові лексичні 

звороти. 

 

 

 

 8  20   4  30 

Тема 3. Переклад іншомовних 

текстів за фахом. 

 

 

 6  30   2  20 

Тема 4. Формулювання та 

обґрунтування теми наукового 

дослідження, його об’єкту та 

предмету.  

 

 

2 6  10  2 2  20 

Тема 5. Формулювання 

наукової та практичної 

доцільності дослідження, його 

актуальності та новизни. 

  4  10   2  10 

Тема 6. Робота з іншомовними 

джерелами – ефективні шляхи 

пошуку інформації, коректне 

 

 

2 6  10   2  10 
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цитування та огляд літератури. 

Тема 7. Підготовка публікації 

іноземною мовою. Особливості 

публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до  

науко метричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core 

Collection. 

 

 

2 4  10   4  10 

Тема 8. Особливості ділового 

листування 

 

 

2 6  10   2  10 

Тема 9. Підготовка доповіді та 

презентації іноземною мовою. 

 

 

 

 

4  10   4  10 

Усього навчальних годин 180 10 50  120 180 6 24  150 

Підсумковий контроль 
(екзамен) 

4 4 

Разом: 
годин                          180 180 

кредитів 6 6 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Тема 1. Мовні та структурні особливості наукових текстів. 

Різновиди наукових текстів. 

Наукова лексика – базові лексичні одиниці, сталі сполучення (1). 

Особливості структури наукового тексту – засоби побудови логічних 

в’язків, головні структурні елементи та їх мовні особливості. Мовні 

характеристики різних наукових текстів – анотація, стаття, доповідь. 

Тема 2. Реферування, анотування текстів наукової та 

загальнополітичної спрямованості. Граматичні конструкції та типові 

лексичні звороти. 

Робота з текстами наукової та загальнополітичної спрямованості – 

види читання, пошук інформації, визначення головної думки. Наукова лексика 

– базові лексичні одиниці, сталі сполучення (2). Граматичні конструкції та 
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лексичні звороти, що вживаються при реферуванні/анотуванні наукового 

тексту. Реферування як спосіб уникнення плагіату (reporting verbs як спосіб 

передачі авторської позиції).      

Тема 3. Переклад іншомовних текстів за фахом. 

Основні труднощі та особливості перекладу іншомовних текстів 

наукової та загальнополітичної тематики. Наукова лексика – базові 

лексичні одиниці, сталі сполучення (3). Робота з онлайн ресурсами, що 

можна використовувати при перекладі іншомовних текстів за фахом.  

Тема 4. Формулювання та обґрунтування теми наукового 

дослідження, його об’єкту та предмету.  

Вимоги до формулювання теми, об’єкту та предмету наукового 

дослідження – лексичні та граматичні. Вивчення відповідних зразків з 

автентичних фахових досліджень іноземною мовою. 

Тема 5. Формулювання наукової та практичної доцільності 

дослідження, його актуальності та новизни. 

Вимоги до формулювання теми, об’єкту та предмету наукового 

дослідження – лексичні та граматичні. Вивчення відповідних зразків з 

автентичних фахових досліджень іноземною мовою. 

Тема 6. Робота з іншомовними джерелами – ефективні шляхи 

пошуку інформації, коректне цитування та огляд літератури. 

Пошук інформації та коректне формулювання пошукових запитів. 

Реферування як спосіб уникнення плагіату (reporting verbs як спосіб передачі 

авторської позиції). Цитування як спосіб уникнення плагіату (різни системи 

цитування). Опис графіків, таблиць, діаграм.  

Тема 7. Підготовка публікації іноземною мовою. Особливості 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до  науко метричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection. 

Особливості написання текстів академічної та професійної 

спрямованості. Написання наукової статті англійською мовою з 
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використанням граматичних структур і функціональних зразків, типових 

для академічного стилю. Мовні вимоги та граматичні особливості статей, 

що подаються до публікації до  науко метричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

Тема 8. Особливості ділового листування.  

Лінгвостилістика ділового листування. Різновиди ділових листів. 

Типові мовні звороти та граматичні конструкції, притаманні діловому 

листуванню. 

Тема 9. Підготовка доповіді та презентації іноземною мовою. 

Особливості структури та оформлення тексту презентації з 

урахуванням відповідної техніки та вимог щодо подачі матеріалу 

академічного характеру широкій науковій спільноті. Стилістика виступів 

перед різними аудиторіями. Навички ораторського мистецтва. 

 

Форми, методи та технології навчання: 

 

Навчальні заняття з дисципліни “Іноземна мова в професійній 

діяльності дослідника публічного управління та адміністрування” 

проводяться у формі лекційних та практичних занять. На лекціях викладач 

презентує основні підходи до роботи з науковими текстами, вивчення 

особливостей наукового стилю та наукового дискурсу англійською мовою, 

представляє лекційний матеріал у вигляді презентації.  

Дидактична цінність лекції полягає в тому, що слухач отримує 

можливість засвоїти значно більший об’єм інформації ніж за той самий час 

самостійної роботи. Під час лекції фокус спрямовано на формування 

базового розуміння лексичних та граматичних особливостей наукового 

дискурсу та ділового спілкування іноземною мовою.  

Лекції відбуваються у формі презентації та діалогу, коли викладач 

задає зустрічні запитання аудиторії щодо навчального матеріалу, може 

попросити дати оперативну відповідь на поточне запитання, або матеріал 

попередніх занять. У процесі лекційних занять проводяться міні-тести на 
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знання ключових понять навчального курсу.  

На практичних заняттях застосовуються різні форми роботи – парна 

робота, робота у малих групах, ділові ігри. Здобувачі працюють як із 

різнорівневими навчальними матеріалами, так і з автентичним науковими 

публікаціями та відеоматеріалами. Кожна тема завершується підготовкою 

творчого завдання або презентації. Під час підготовки до практичних занять 

викладач приймає до уваги теми наукових досліджень здобувачів та готує 

матеріали, що можуть стати їм у нагоді. Наголос робиться на вдосконалення 

навичок практичної комунікативної діяльності (усної та письмової) 

іноземною мовою у типових ситуаціях професійного та наукового 

спілкування. Крім цього, практичні заняття спрямовано на розвиток 

критичного та творчого мислення, вміння формулювати та презентувати свої 

думки та ефективно комунікувати іноземною мовою у науковому та 

професійному середовищі. 

 

3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Згідно з діючою в ХарРІ НАДУ системою комплексної діагностики 

знань, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної 

роботи, результати складання екзаменів оцінюються за національною 

(чотирибальною), уніфікованою семибальною шкалою ECTS – А (відмінно), 

В,С (добре), D,E (задовільно), FX,F (незадовільно), і рейтинговою 100-

бальною шкалою. Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до 

екзаменаційної відомості. В екзаменаційній відомості в національній та 

європейській системах оцінювання знань і при переведенні оцінки в систему 

ECTS викладач керується співвідношеннями, поданими нижче у таблиці: 



13 

 

© Шур В.М., Ігнатенко Л.Ю., © ХарРІ НАДУ, 2020 

 

Загальні критерії оцінювання знань: 

“А” (90-100) – здобувач виявляє особисті творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та 

опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і 

вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування й нахили. 

“В” (82-89) – здобувач вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 

“С” (75-81) – здобувач вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати 

її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед 

яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок. 

“D” (64-74) – здобувач відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, 

серед яких є значна кількість суттєвих. 

“Е” (60-63) – здобувач володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому 
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за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні. 

“FX” (35-59) – здобувач володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

“F” (1-34) – здобувач володіє матеріалом на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів. 

Рівень досягнення запланованих результатів навчання 

перевірятиметься за допомогою таких форм контролю:  

1) науковий переклад іншомовних текстів – бесіди, поточне 

опитування, контрольні переклади;  

2) написання англомовної наукової продукції – тестування, поточне 

опитування, контрольна робота (написання англомовних заголовків анотацій, 

резюме за тематикою власних досліджень здобувача), залік;  

3) огляд іншомовних наукових праць за темою дисертації – співбесіда 

за тематикою прочитаної іншомовної літератури, вибірковий переклад;  

4) повідомлення (презентація) іноземною мовою на тему 

дисертаційного дослідження – співбесіда за написаним повідомленням, іспит.  

Підсумковий іспит розподілено на 3 частини за видами мовленнєвої 

діяльності (читання, письмо, говоріння). Читання оцінюється за здатністю 

слухачів розуміти ідею, сутність, деталі й структуру тексту; визначати 

головні думки і конкретну інформацію; робити припущення про ідеї та 

ставлення; розуміти особливості дискурсу. Письмо оцінюється за змістом, 

точністю, лексичним та граматичним діапазоном; організацією зв`язаності 

тексту; реєстром і форматом, вмінням стисло передати зміст прочитаного та 

перекласти головні ідеї тексту.  Говоріння оцінюється за організацією того, 

що і як сказано; точністю та доречністю використанням мовних засобів; 

лексичним і граматичним діапазоном; логічною послідовністю; обсягом та 

відповідністю мовленнєвої діяльності аспіранта; здатністю  продукувати 

розбірливі висловлювання, брати активну участь у бесіді. 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Іноземна 

мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та 
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адміністрування» визначається як середньозважена величина, залежно від 

питомої ваги кожної складової залікового кредиту. 

 

Система оцінювання успішності опанування нормативної дисципліни 

«Публічна політика» вимірюється через застосування такої шкали: 

 

 

з/п 

Контрольний захід 

оцінювання 

% Ваговий 

бал 

Кількість Всього 

1 Участь у практичних 

заняттях 

10 2 5 10 

2 Науковий переклад 

іншомовних 

текстів  

10 2 5 10 

3 Поточні тести 10 2,5 4 10 

4 Повідомлення 

(презентація) 

іноземною мовою 

на тему 

дисертаційного 

дослідження   

10 10 1 10 

5 Огляд іншомовних 

наукових праць за 

темою дисертації – 

співбесіда 

10 5 2 10 

6 Іспит 50 50 1 50 

Разом    100 

 

Можливість отримання оцінки «автоматом».  

Сума рейтингових балів, отриманих здобувачем протягом семестру, за 

умови зарахування повідомлення іноземною мовою на тему дисертаційного 

дослідження, переводиться до підсумкової оцінки згідно з таблицею 

переведення. Здобувач, який у семестрі отримав більше 60 балів та має 

позитивну оцінку за співбесіду, отримує залікову оцінку «автоматом».   

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, 

визначеному законодавством України.  

Перезарахування результатів здійснюється на добровільній основі та 

передбачає підтвердження того, що здобувач вищої освіти досяг результатів 

навчання, передбачених освітньою програмою, за якою він навчається. ХарРІ 

НАДУ може визнати результати навчання здобуті у неформальній чи 

інформальній освіті в обсязі, що, як правило, не перевищує 10% від 
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загального обсягу кредитів передбачених за освітньо-науковою програмою, 

але в межах навчального року − не більше 5 кредитів на третьому науково-

освітньому рівні.  

Перезарахуванню можуть підлягати результати навчання шляхом 

неформальної освіти, що за тематикою, обсягом вивчення та змістом 

відповідають як навчальній дисципліні в цілому, так і її окремому розділу, 

темі (темам), індивідуальному завданню (навчально-дослідницьке завдання), 

які передбачені робочою програмою (силлабусом) даної навчальної 

дисципліни. 

 

Політика навчальної дисципліни 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій Ваговий бал Критерій Ваговий бал 
Участь у конференції / 

публікація тез іноземною 

мовою 

5 Пропуск лекції без поважних 

причин 

5 

Публікація наукової статті у 

фахових виданнях 

(категорія Б, В) іноземною 

мовою 

8 Пропуск семінарського або 

практичного заняття без 

поважних причин 

5 

Публікація наукової статті у 

наукометричних виданнях 

Scopus WoS іноземною 

мовою 

15 Виявлення академічного 

плагіату у навчально-

дослідницькому завданні 

(НДЗ) 

25 

Виступ на міжнародній 

конференції  

15 Порушення Кодексу вченого 10 

Участь у міжнародних 

дослідницьких проєктах 

10 Виявлення неповаги до колег 

та викладача 

10 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАВЧАННЯ 

Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним 

результатам навчання за ОНП 281 «ІНОЗЕМНА МОВА В 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИКА ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» відображено у табл. 3. 
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Таблиця 3 

Форми та методи навчання, контролю та оцінки, основні 

показники   досягнення програмних результатів навчання за дисципліною 

«ІНОЗЕМНА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИКА 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Шифр 

ПРН 

Програмні 

результати 

навчання 

Основні 

показники 

оцінки 

програмного 

результату 

Форми та методи 

навчання, 

контролю та 

оцінювання 

ПРН1. Знати наукові концепції 

(теорії), термінологію, 

історію розвитку та 

сучасний стан наукових 

знань у галузі 

публічного управління 

та адміністрування. 

Розуміння та 

застосування наукової 

термінології англійською 

мовою, історії розвитку 

та сучасний стан 

наукових знань у галузі 

публічного управління та 

адміністрування в 

англомовних країнах. 

Форми та методи 

навчання: 

Презентації, 

доповіді, Участь у 

дискусії, диспут, 

усне (письмове) 

опитування за 

проблемними 

питаннями, 

опанування 

спеціалізованої 

лексики у галузі 

публічного 

управління 

Форми контролю 

та методи 

оцінювання 

Обговорення 

результатів 

опрацювання 

здобувачем 

навчальних 

матеріалів (наукових 

статей, англійською 

мовою), зокрема, з 

наукометричних баз 

Scopus, WoS, Spinger 

та ін. їх презентація; 

тестування; дискусії, 

диспути, робота в 

малих групах, 

командна робота 

тощо.  
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ПРН3. Уміти спілкуватись та 

ефективно 

представляти 

дослідницькі ідеї в 

усній та письмових 

формах перед фаховою 

і не фаховою 

аудиторією. 

Вміння спілкуватись та 

ефективно представляти 

дослідницькі ідеї в усній 

та письмових формах 

іноземною мовою перед 

фаховою і не фаховою 

аудиторією. 

Форми та методи 

навчання: 

робота в малих групах 

та мозковий штурм; 

конференція/круглий 

стіл англійською 

мовою. 

Форми контролю та 

оцінювання: 

Презентація та 

обговорення обраної 

здобувачем наукової 

проблеми дослідження, 

оцінювання якості та 

чіткості презентування 

результатів 

дослідження 

іноземною мовою. 

ПРН6. Уміти адаптувати 

кращі зарубіжні 

практики і досвід 

публічного управління 

та адміністрування. 

Вміння та розуміння 

адаптації кращих 

зарубіжних практик і 

досвіду публічного 

управління та 

адміністрування. 

Форми та методи 

навчання: 

творчі дослідницькі 

роботи з візуалізацією 

результатів і їх 

обговорення 

Форми контролю та 

оцінювання: 

Індивідуальні 

дослідницькі роботи з 

візуалізацією 

результатів і їх 

обговорення; 

обґрунтованість 

отриманих 

результатів та/ або 

активність участі у 

дискусії, оцінювання 

якості візуалізації 

ПРН11. Знати та 

дотримуватися 

основних засад 

академічної 

доброчесності у 

науковій і освітній 

(педагогічній) 

діяльності. 

Володіти знаннями 

щодо основних засад 

академічної 

доброчесності у 

науковій і освітній 

(педагогічній) 

діяльності. 

Форми та методи 

навчання: 

Дискусії, диспути, 

кейси, проєктне 

навчання, 

Форми контролю та 

оцінювання: 

Презентація і захист 

результатів досліджень 

іноземною мовою, 

дискусії аналіз 

результатів діяльності, 

тестування, усне і 

письмове опитування, 

оцінювання виступів, 
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презентацій тощо 

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

Базові навчально-методичні видання, які підготовлено кафедрою 

іноземних мов ХарРІ НАДУ й рекомендовано для опанування 

нормативної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» при підготовці до лекційних і практичних 

занять: 

1. Ігнатенко Л.Ю. навчально-методична розробка для підготовки до 

кваліфікаційного іспиту з дисципліни «Іноземна мова в професійній 

діяльності (англійська)» ХарРІ НАДУ, 2015 

2. Сергєєва О.Ю навчально-методична розробка англійською мовою 

«DECISION-MAKING» ХарРІ НАДУ, 2015. 

3. Сергєєва О. Ю навчально-методична розробка англійською 

мовою «DIVERSITY OF PUBLIC ADMINISTRATION THEORY» ХарРІ 

НАДУ, 2015. 

4. Сергєєва О. Ю навчально-методична розробка англійською 

мовою «Leadership» ХарРІ НАДУ, 2015.  

5. Сергєєва О. Ю навчально-методична розробка англійською 

мовою «Public Administration Personnel» ХарРІ НАДУ, 2015.  

6. Сергєєва О. Ю навчально-методична розробка англійською 

мовою «THE SOURCES OF PUBLIC ADMINISTRATION THEORY» ХарРІ 

НАДУ, 2015.  

7. Сергєєва О. Ю навчально-методична розробка англійською 

мовою «WHAT IS OF PUBLIC ADMINISTRATION» ХарРІ НАДУ, 2015.  

8. Шур В.М., Студінська С.Ю., Навчально-методична розробка 

«Ділова іноземна мова» (англійською мовою)  ХарРІ НАДУ, 2016.  

9. Михайлець Л.М. Навчально-методична розробка англійською 
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мовою “The Presidency and the Executive Branch in the USA” ХарРІ НАДУ, 

2015. 

10. Астапова Т.О. „Закордонний досвід реформування державного 

управління” ХарРІ НАДУ, 2013.  

11. Білобородова Л.Д., Шепелєва С.М. Ділова англійська мова: 

навички спілкування (частина 1): навч.-метод. розробка ХарРІ НАДУ, 2012.   

12. Шур В. М., Сергєєва О. Ю., Ігнатенко Л. Ю. Англійська мова в 

професійнії діяльності (публічне управління та адміністрування) – 2-е вид., 

перероб. та доп. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”; 2020. 

13. Ігнатенко Л.Ю., Тексти для читання за темою Local Governance для 

слухачів денного факультету магістерської підготовки” Вид-во ХарРІ НАДУ 

“Магістр”,  2015. 

14. Ігнатенко Л.Ю. Grammar Revision Tasks,  Вид-во ХарРІ НАДУ 

“Магістр”,  2017. 

15. Ігнатенко Л.Ю.,  Додаткові завдання до дисципліни “Іноземна мова 

за професійним спрямуванням”, Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”,   2019. 

16. Кравченко Н.В., Студинська С.Ю. Граматичні та лексичні завдання 

з англійської мови - ХарРІ НАДУ, 2010. 

17. Сасник С.М., Тестові граматичні та лексичні завдання з ділової 

англійської мови.  - ХарРІ НАДУ, 2009.  

 

Зарубіжні навчально-методичні видання, рекомендовані для 

опанування нормативної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА В 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИКА ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» для самостійної роботи: 

1. Oxford Dictionary of Business English, вид-во Pearson Longman, 2015. 

2. Round-Up 4-5, вид-во Pearson Longman, 2016. 

3. Test your Business Vocabulary in USA (Intermediate), 2013 

4. Business Spotlight, 2014 

5. Market Leader Practice File Business English (J. Rogers), вид-во 
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Pearson Longman, 2015    

6. Market Leader Course Book, Elementary Business English (D. Cotton, 

D. Falvey), вид-во Pearson Longman, 2015 

7. Handbook of research methods in public administration / editors: Gerald 

J. Miller and Kaifeng Yang. – 2nd ed. p. cm. – (Public administration and public 

policy series) Originally published: New York : M. Dekker, c1999. Includes 

bibliographical references and index. 

8. Hughes O. E. Public Management and Administration. An Introduction 

[Text] / O. E. Hughes. - Haundmills ; Basingstoke ; London : Macmillan Press Ltd, 

1994. - 294 p.  

9. Dye T. R. Understanding Public Policy : [textbook] / T. R. Dye. - 7th ed. - 

Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1992. - 383 p. 

10.  Rosenbloom, D. H. Public Administration. Understanding Management, 

Politics, and Law in the Public Sector : [textbook] / D. H. Rosenbloom, R. S. 

Kravchuk, R. M. Clerkin. - 7th intern. ed. - Boston Burr Pidge, IL [etc.] : McGraw-

Hill Co, Іnc., 2009. - 580 p. 

11. Rosenfeld, R. A. Lectures on public policy  / R. A. Rosenfeld ; The 

Ukrainian Academy of Public Administration. Office of the President of Ukraine. - 

К. : Вид-во "К.І.С", 2002. - 54 p.  

 

Гіперпосилання на інформаційні ресурси 

Writing scientific papers https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-

communication-for-scientists-14053993/writing-scientific-papers-14239285/ 

5 Ways To Improve Scientific Writing For Non-native English Speakers 

https://www.nextscientist.com/scientific-writing-non-native-english-speakers/ 

Writing scientific papers (video tutorial) 
https://www.youtube.com/watch?v=bxAH70HLlOE 

 Science writing (video tutorial) https://www.youtube.com/watch?v=-zPZtgVQSfc 

 Five tips to improve your writing https://www.youtube.com/watch?v=GgkRoYPLhts 

 www.civilservice.gov.uk 

 www.direct.gov.uk 

 www.civilservant.org.uk 
 https://www.eipa.eu/ 
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