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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова науково-

професійного спрямування» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів спеціальностей 014 «Середня освіта» (за 

предметними спеціалізаціями: 014.09 – середня освіта (інформатика)) та 113 

«Прикладна математика» 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є іноземний науково-

професійний дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої 

комунікативної мовленнєвої компетенції для забезпечення ефективного 

спілкування в академічному та професійному середовищі.  

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на загальних 

знаннях, здобутих протягом вивчення англійської мови у закладах середньої та 

вищої освіти, має тісний зв'язок з дисциплінами гуманітарного циклу.  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1.      Іноземний науково-професійний дискурс. 

Змістовий модуль 2.      Лексико-граматичні та синтаксичні особливості 

іномовного науково-професійного тексту. 

Змістовий модуль 3.     Написання іномовних науково-професійних праць. 

Змістовий модуль 4.     Науково-професійна ділова комунікація. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Англійська мова науково-

професійного спрямування» є формування у магістрів професійно-орієнтованих 

комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної та 

прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в 

академічному та професійному середовищі. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Англійська мова науково-

пофесійного спрямування» спрямування є:  

 навчити основним особливостям організації сучасного англомовного 

науково-професійного дискурсу; 

  розвинути та вдосконалити навички побудови і написання іномовних 

науково-професійних текстів; 

 вивчити лексико-граматичний та стилістичний матеріал, чим забезпечити 

достатню науково-професійну комунікативну спроможність, а саме 

уможливити вільне листування, проведення презентацій, спілкування та 

одержання необхідної інформації іноземною мовою. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістри повинні: 

знати: 

предмет   дослідження, мету та завдання дисципліни; граматичні, стилістичні, 

синтаксичні особливості іномовного науково-професійного дискурсу; достатню 

кількість лексичних одиниць, необхідних для академічної та професійно 

орієнтованої комунікації та отримання інформації з іноземних письмових та 
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усних джерел; широкий діапазон термінологічного запасу, властивий для 

офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення. 

вміти : 

вільно розуміти основні ідеї усних та писемних професійних повідомлень 

наукового стилю; здійснювати чітке та докладне усне, письмове, 

мультимедійне повідомлення на науково-професійну тематику;  аргументувати 

свою думку, використовуючи відповідні мовні засоби під час науково-

професійних дискусій. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредитів ECTS 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Іноземний науково-професійний дискурс 

Тема 1. Іномовний науково-професійний текст. Жанри наукового тексту. 

Тема 2. Структура абзацу. Заголовок. 

Тема 3. Сучасні лексичні тенденції у іномовному науково-професійному тексті. 

 

Змістовий модуль 2. Лексико-граматичні та синтаксичні особливості 

іномовного науково-професійного тексту. 

Тема 1. Сполучні елементи іномовного наукового-професійного тексту 

Тема 2. Правила транслітерації. Правопис. Підрядні речення. 

Тема 3. Цитування чи плагіат? Посилання та коментар. 

 

Змістовий модуль 3. Написання іномовних науково-професійних праць. 

Тема 1. Правила оформлення магістерської роботи англійською мовою.                         

Оформлення бібліографії. 

Тема 2. Термінологічний глосарій за фахом. 

Тема 3. Написання анотації іноземною мовою 

 

Змістовий модуль 4. Науково-ділова комунікація 

Тема 1. Письмова та усна презентація науково-проектної роботи іноземною 

мовою. 

Тема 2. Професійно-ділова електронна кореспонденція.  

Тема 3. Співбесіда іноземною мовою. 

 

3. Рекомендована література 

 

1. Iнтенсивний курс для студентів математичних спеціальностей Інституту 

математики, економіки і механіки). English for mathematicians (the intensive 

course for the students-mathematicians of The Institute of Mathematics, Economics 

and Mechanics) / О.А. Румянцева, ОНУ імені І.І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 

145 с. 
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2. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. Сучасний науковий 

дискурс: Оновлення методологічної культури. К.: ВІПОЛ, 2000. – 304 с. 

3. Рябцева Н.К. Научная речь на англ. языке. Руководство по научному 

изложению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики: Новый 

словарь-справочник активного типа.  М.: Флинта; Наука, 1999. – 598 с. 

4. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма : навч. посібник 

для студ., аспір. і науков. / Т. В. Яхонтова. – Львів : ПАІС, 2003. – 220 с. 

5. Hill David. English for Information Technology Level 2. Course book. Pearson 

Education Limited, 2012. – 80 p. 

6. Evans V., Dooley J., Wright S. Information Technology. Book 1, 2, 3 (A1, A2, 

B1) Student’s Book. Express Publishing. Career Paths English, 2014. — 122 p. 

7. Hyland, Keт. English for Academic Purposes. An advanced resource book. 

Routledge, New York, 2006. – 342 p. 

 

4. Інформаційні ресурси: 

1. Електронний банк теоретичного матеріалу з граматики англійської мови: 

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm  

http://www.englishgrammar.org  

http://www.perfect-english-grammar.com/index.html 

2. Електронний банк навчального матеріалу з англійської мови: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ (офіційний сайт British Council)   

http://www.eflnet.com  (Intermediate and Advanced level) 

http://www.myenglishpages.com  

3. Електронні словники: 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1 

http://www.lingvo.ua/ru 

 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

 

6. Засоби діагностики успішності навчання: аудиторна, домашня, самостійна 

робота; усний, письмовий контроль; підсумкові проекти. 

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm
http://www.englishgrammar.org/
http://www.perfect-english-grammar.com/index.html
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.eflnet.com/
http://www.myenglishpages.com/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1
http://www.lingvo.ua/ru
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