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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання  

Кількість кредитів*  4 

Галузь знань:  

01 – Освіта 

Дисципліна вільного 

вибору студента 

Спеціальність:   

014.09 – середня освіта 

(інформатика)  

113 – прикладна математика 

Модулів  
  

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 4 5 -й -   

 

 
Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

 10 - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

магістр 

14 год. -   

Практичні  

 8 год. - 

Лабораторні 

 8 год. -  

Самостійна робота 

 90 год. - 

Вид контролю:  

диф. залік  
Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 1:3 
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1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: сформувати у магістрів загальні та професійно-орієнтовані комунікативні 

мовленнєві компетенції (лінгвістичні, соціолінгвістичні та прагматичні) для 

забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному 

середовищі. 

Завдання: 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістр повинен  

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 

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. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Іноземний науково-професійний дискурс. 

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

Вступна бесіда про предмет, мету та завдання вивчення дисципліни «Англійська 

мова науково-професійного спрямування». Порівняльний аналіз наукового та 

публіцистичного текстів. Жанри та композиції видів наукових текстів. Читання з 

наступним усним та письмовим анотуванням науково-професійних текстів. 

Тема 2. Структура абзацу. Заголовок. 

Кількісний та якісний аналіз науково-професійної лексики. Правила розподілу 

науково-професійного тексту на абзаци. Заголовки. Практична робота з науково-

професійними текстами. 

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

Вибір лексики з дотриманням міжнародних правил політкоректності. Робота з 

відео та аудіо матеріалом. Читання, переклад та анотування науково-професійних 

текстів, їх лексичний аналіз. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Лексико-граматичні та синтаксичні особливості 

іномовного науково-професійного тексту 

Тема 1. Сполучні елементи іномовного науково-професійного тексту. 

Підрядні речення. 

Вибірковий аналіз наукового тексту. Складання списку найуживаніших 

сполучних елементів. Пунктуаційні відмінності вживання підрядних речень в 

українській та англійській мовах. Читання та переклад науково-професійних 

текстів, їх лексичний аналіз. 

Тема 2. Правила транслітерації. Правопис.  

Власні імена та сучасні правила їх транслітерації. Переклад вчених звань та посад. 

Міжнародний стандарт транслітерації власних імен (ISO9). Спелінг. Практична 

робота. 

Тема 3. Цитування чи плагіат? Посилання та коментар.  

Правила анотування, реферування, перефразування, цитування. Різниця в 

оформленні посилань та коментарів у англомовних та україномовних науково-

професійних текстах. Практична робота з науково-професійними текстами та їх 

порівняльний аналіз.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Написання іномовних науково-професійних праць 

Тема 1. Правила оформлення магістерської роботи англійською мовою.                         

Оформлення бібліографії.  

Загальні відомості. Порівняльний аналіз оформлення магістерської роботи в 

Україні та Європі. Створення макету магістерської роботи за міжнародними 

стандартами. Правила оформлення додатків. Стандарти, вимоги, правила 

оформлення бібліографії в Україні та Європі. Практична робота.  

Тема 2. Термінологічний глосарій за фахом. 

Види термінологічних словників. Створення власного термінологічного глосарію 

за фахом. Практична робота зі словниками. 

Тема 3. Написання анотації іноземною мовою 
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Робота з анотаціями до наукових робіт вітчизняних та закордонних авторів. 

Письмова робота: написання анотації до наукової роботи.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Науково-ділова професійна комунікація 

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

мовою 

Робота з англомовним науково-професійним матеріалом по темі. Види 

презентації. Ефективна презентація. Практична робота.  

Тема 2. Професійно-ділова електронна кореспонденція.  

Аналіз стандартів і форм документації: CV, резюме, супровідний лист. Письмова 

практична робота. 

Тема 3. Співбесіда іноземною мовою.  

Типові питання та вимоги до успішної співбесіди. Приклади. Усна практична 

робота. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 семестр 

Змістовий модуль 1. Іноземний науково-професійний дискурс. 

Іномовний науково-

професійний текст. 

Жанри наукового 

тексту. 

 2 0,5 0,5  8       

Структура абзацу. 

Заголовок. 

 1 0,5 0,5  8       

 

Сучасні лексичні 

тенденції у науково-

професійному тексті. 

 1 1 1  8       

Усього годин  4 2 2  24       

Змістовий модуль 2. Лексико-граматичні та синтаксичні особливості іномовного 

науково-професійного тексту 

Сполучні елементи 

іномовного науково-

професійного тексту. 

Підрядні речення. 

 2 0,5 0,5  8       

Правила 

транслітерації. 

Правопис. 

 1 0,5 0,5  8       

Цитування чи 

плагіат? Посилання 

та коментар. 

 1 1 1  8       

Усього годин  4 2 2  24       

Змістовий модуль 3. Написання іномовних науково-професійних праць 

Правила оформлення 

магістерської роботи 

 1 0,5 0,5  8       
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англійською мовою.                         

Оформлення 

бібліографії. 

Термінологічний 

глосарій за фахом. 

 

 1 0,5 0,5  8       

Написання анотації 

іноземною мовою 

 1 1 1  8       

Усього годин  3 2 2  24       

Змістовий модуль 4. Науково-ділова професійна комунікація 

Письмова та усна 

презентація науково-

проектної роботи 

англійською мовою 

 2 0,5 0,5  6       

Професійно-ділова 

електронна 

кореспонденція. 

 0,5 0,5 0,5  6       

Співбесіда іноземною 

мовою. 

 0,5 1 1  6       

Усього годин  3 2 2  18       

Усього годин за 10 

семестр 

120 14 8 8  90       

 

5. Теми практичних (лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Іноземний науково-професійний дискурс. Робота з науково-

професійними текстами. 

1 

2 Іномовний науково-професійний текст. Робота з науково-

професійними лексичними одиницями. 

1 

3 Структура абзацу. Заголовок. Робота з науково-професійними 

текстами. 

1 

4 Сучасні лексичні тенденції у іномовному науковому тексті. 1 

5 Лексико-граматичні та синтаксичні особливості іномовного 

науково-професійного тексту 

1 

6 Сполучні елементи іномовного науково-професійного тексту 1 

7 Правила транслітерації. Правопис. Підрядні речення. Робота з 

науково-професійними текстами. 

1 

8 Цитування чи плагіат? Посилання та коментар. Робота з 

науково-професійними текстами. 

1 

9 Написання іномовних науково-професійних праць. 1 

10 Правила оформлення магістерської роботи англійською 

мовою. 

1 

11 Оформлення бібліографії. Робота з науково-професійними 

текстами. 

1 

12 Написання анотації іноземною мовою 1 
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13 Термінологічний глосарій за фахом. Робота з науково-

професійними текстами. 

1 

14 Науково-ділова професійна комунікація на конференції. 

Робота з науково-професійними текстами. 

1 

15 Письмова та усна презентація науково-проектної роботи 

англійською мовою на конференції 

1 

16 Професійно-ділова електронна кореспонденція. 1 

 Усього  16 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1 Іномовний науково-професійний текст.  5 

2 Жанри наукового тексту. 5 

3 Структура абзацу.  5 

4 Заголовок. 5 

5 Сучасні лексичні тенденції у іномовному науковому тексті.  5 

6 Фахова термінологія. 5 

7 Лексико-граматичні та синтаксичні особливості іномовного 

науково-технічного тексту 

5 

8 Сполучні елементи іномовного науково-професійного тексту. 

Підрядні речення. 

5 

9 Правила транслітерації. Правопис. 5 

10 Цитування чи плагіат? Посилання та коментар у науково-

фахових текстах. 

5 

11 Написання іномовних науково-професійних праць. 5 

12 Правила оформлення магістерської роботи англійською мовою. 

Оформлення бібліографії. 

5 

13 Термінологічний глосарій за фахом.  5 

14 Написання анотації іноземною мовою 5 

15 Науково-ділова професійна комунікація 5 

16 Письмова та усна презентація науково-проектної роботи 

англійською мовою 

5 

17 Професійно-ділова електронна кореспонденція. 5 

18 Співбесіда англіською мовою. 5 

 Усього  90 

6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання включають завдання творчого характеру, що 

спрямовані на формування та розвиток наукової та професійно-орієнтованої 

комунікативної мовленнєвої компетентності (лінгвістичної, соціолінгвістичної і 

прагматичної) для забезпечення ефективного спілкування в академічному та 
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професійному середовищі, розширення лексичного запасу науково-професійної 

термінології. 

9. Методи навчання 

Навчання у співробітництві, навчально-творчі задачі, метод проектів, 

проблемне навчання, кейс-метод, метод електронної навчальної дискусії, ігровий 

метод, самостійна робота пошукового характеру. 

 

10. Методи контролю 

Перевірка домашніх, індивідуальних завдань, письмових робіт, діалогічне та 

монологічне контрольне мовлення. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

10-й семестр, іспит 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий  

модуль № 4 

Змістовий  

модуль № 5 

 

Змістовий  

модуль № 6 

 

Т1* Т2 Т3 Т1 Т2 T3 Т1 Т2 Т3 
100 

11 11 11 11 11 11 11 11 12 
*Т1, Т2, Т3 – теми змістових модулів  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

12. Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо аудиторних робіт. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Засоби діагностики знань: аудиторна, домашня, самостійна робота; усний, 

письмовий контроль; підсумкові проекти. 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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13. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Лапоногова Н. А. Англійська плюс : посібник для студ. вищ. навч. закладів 

(філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад») / Н. А. Лапоногова, Т. П. 

Архипович, Т. В. Чрділелі. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих О. В., 2012. – 268 с. 

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

Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики : Новый словарь-

справочник активного типа / Н. К. Рябцева. – Москва : Флинта: Наука, 1999. – 

598 с. 

3. Паращук В. Ю. Практикум з граматики англійської мови : навч. посібник для 

старш. кур. факульт. іноз. мов. / В. Ю. Паращук, Л. Ф. Грицюк. – Вінниця : Нова 

Книга, 2002. – 238 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.  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. 

6. А. Б. Сосинский. Как написать математическую статью по-английски. — М: Изд-

во «Факториал Пресс», 2000. — 112 с 

7. Mathematical English : Учебник английского для математиков. — М.: МЦНМО, 

2017. — 88 с. 

Допоміжна (Інтернет ресурси) 

 

8. Academic Latin phrases (n.d.). Retrieved from http://latin.topword.net/?Academic 

9. American Philosophical Association (n.d.). Guidelines for non-sexiest use of language. 

Retrieved from  http://www.apaonline.org/?page=nonsexist 

10. Andrade, Ch. (2011). How to write a good abstract for a scientific paper or conference 

presentation. Indian Journal of Psychiatry, 53(2) 172–175. Retrieved from 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136027 

11. Cleft sentence (n.d.). In Cambridge online dictionary. Retrieved from 

http://dictionary.cambridge.org 

12. Cutting, William A. M. (1995, January, 28) How to do it: Participate in an 

international conference. Retrieved from http://www.bmj.com/content/310/6974/249 

13. E Reading Worksheets (n.d.). Text Structure. Retrieved from 

http://www.ereadingworksheets.com/text-structure 

14. English Oxford Living Dictionaries (n.d.). Punctuation. Retrieved from 

https://en.oxforddictionaries.com/punctuation 

15. How to apply (n.d.). Retrieved from https://uk.usembassy.gov/visas/tourism-

visitor/how-to-apply 

16. Job description (n.d.). In Wikipedia. Retrieved January 25, 2017 from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Job_description 
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17. Referencing (n.d.). Writing a reference list. Retrieved from 

https://www.dlsweb.rmit.edu.au/bus/public/referencing/list/list.html 

18. Research design (n.d.). In Wikipedia. Retrieved January 25, 2017 from  

https://en.wikipedia.org/wiki/Research_design 

19. Sequence of tenses in reported speech (n.d.) Retrieved from 

http://usefulenglish.ru/grammar/sequence-of-tenses-reported-speech  

20. Shuttleworth, M. (n.d.). Parts of a research paper. Retrieved from  

https://explorable.com/parts-of-a-research-paper 

21. The Writing Center at UNC-Chapel Hill (n.d.). Conclusions. Retrieved from  

http://writingcenter.unc.edu/handouts/conclusions 

22. Themuse (n.d.). How to answer the 31 most common interview questions. Retrieved 

from https://www.themuse.com/advice/how-to-answer-the-31-most-common-interview-

questions 

23. Word order (n.d.). In Teaching English. Retrieved from  

https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/sundaresh07/english-its-strict-word-order 

24. Writing Development Centre (n.d.). Signposting. Retrieved from 

http://www.ncl.ac.uk/students/wdc/learning/language/signposting.htm 

25. Writing in academic genres (n.d.). Retrieved from http://awelu.srv.lu.se/genres-and-

text-types/writing-in-academic-genres 

26.  Video lectures on Mathematical English.  Retrieved from 

http://ium.mccme.ru/s13/MathEnglish.html 

 

http://awelu.srv.lu.se/genres-and-text-types/writing-in-academic-genres
http://awelu.srv.lu.se/genres-and-text-types/writing-in-academic-genres
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