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         Навчальна дисципліна «Англійська мова» належить до обов’язкових 

навчальних дисциплін підготовки студентів на дев’ятому році навчання, 

надає студентам здатність спілкуватися  англійською мовою.  

         Метою навчальної дисципліни «Англійська мова» є : 

–  практичне оволодіння студентами іноземною мовою професійного 

спрямування, формування професійної іншомовної комунікативної 

компетентності для використання іноземної мови в різних сферах 

професійної діяльності; 

–  формування навичок читання іншомовних текстів за фахом і вміння 

передавати отриману з них інформацію в усній та письмовій формах; 

–  розвиток уміння сприймати на слух іншомовну інформацію і будувати 

мовленнєву дію в ситуаціях професійного спілкування. 

          Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є : 

практичне: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані 

комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і 

прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; 

освітнє: формувати у студентів методичну компетенцію; розвивати уміння 

вчитися; сприяти розвитку здібностей студентів до самооцінювання та 

здатності до самостійного навчання; навчати встановлювати міжпредметні 

зв’язки з навчальними дисциплінами, які вивчаються у ЗВО; 

пізнавальне: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які 

активізують і сприяють подальшому розвитку їхніх пізнавальних здібностей; 

розвиваюче: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з 

метою розвитку їхньої особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати 

впевненість студентів як користувачів мови, а також їхнє позитивне 

ставлення до вивчення мови; 

соціокультурне: формувати у студентів уміння і готовність досягати 

порозуміння з представниками інших соціумів, усвідомлювати важливі й 

різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми та діяти відповідно у 

культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій. 



Компетентності та програмні результати навчання. 

Вивчення навчальної дисципліни надає можливість здобути компетентності, 

потрібні для подальшої професійної діяльності: 

Z 1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

Z 2– Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

Z 3 – Здатність застосовувати знання у практичній ситуації; 

Z 5 – Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

          Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

N 6 – Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності ; 

N 8 – Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей; 

N 12 – Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 

N 21 – Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики. 

           У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

–  граматичні структури, орфографічні, орфоепічні, акцентологічні норми та 

правила синтаксису, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних 

функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола 

текстів у професійній (академічній та виробничій) сфері; лексику побутової, 

загальноосвітньої та професійної сфер (зокрема термінологію);  

–  мовні форми, властиві для офіційних та розмовних реєстрів; комунікативні 

вимоги до мовної поведінки в іншомовному професійному (науковому та 

виробничому) середовищі; основні закони та стратегії іншомовної фахової 

комунікації;  

–  правила та проблеми перекладу і редагування іншомовних текстів 

професійного спрямування; типи словників та їх значення у підвищенні 

іншомовної професійної комунікативної культури; 

уміти:  



– обговорювати навчальні та пов’язані з напрямом підготовки питання, для 

того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником; готувати публічні 

виступи з низки великої кількості галузевих питань, застосовуючи відповідні 

засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів;  

   – знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що 

міститься в іншомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в 

електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і 

термінологією;  

–  аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є 

необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних 

рішень; писати професійні тексти і документи іноземною мовою з низки 

галузевих питань;  

–  перекладати іншомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись 

двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та 

програмним забезпеченням перекладацького спрямування;  

–  вести усне монологічне та діалогічне спілкування у межах побутової, 

суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики. 

До видів самостійної роботи належать реферування та робота на 

персональному комп’ютері (робота у мережі, підготовка презентацій, 

організація конференцій та участь у них, публікація даних тощо). До системи 

забезпечення самостійної роботи навчально-методичними засобами належать 

підручники та посібники. 

           Значну частину навчальної дисципліни «Англійська мова за 

професійним спрямуванням» студенти вивчають самостійно. Приступаючи 

до її вивчення, необхідно ознайомитися зі змістом, обсягом і питаннями 

кожної теми. Вивчати навчальну дисципліну рекомендується за окремими 

темами.         Ознайомившись зі змістом теми, особливостями розташування 

матеріалу в різних літературних джерелах, слід приступити до першого 

читання. Під час першого читання потрібно відмітити суть теми, важкі для 

себе місця. Потім розпочинають детальне вивчення матеріалу. Для кращого 



запам’ятовування матеріалу студент повинен вести конспект, вносити до 

нього окремі положення, визначення нових термінів тощо. Питання для 

самоперевірки акцентують увагу на найважливіших моментах теми. Така 

підготовка буде підґрунтям для успішного складання заліку та іспиту. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. "Newspapers." What Is a Computer Virus?" 

Тема 2. "Politics and Government." "Programming Languages." 

Тема 3. "Trade and Money." "Masters of Invention." 

Тема 4. "Music." "Bill Gates, the Software King." 

Тема 5. "Ukraine." Hackers." 

 Змістовий модуль 2. 

Тема 6. Kyjv."Modems." 

Тема 7. "Ukrainian Literature. Taras Shevchenko." "E-mail." 

Тема 8. "Ukrainian History. Mvkhailo Hrusheysky." 

Тема 9. "If You Had Three Wishes." 

Тема 10.  News - the Voice of Democracy. Computer Exhibitions. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Зеленська О. П. Англійська мова. Part 1: навчальний посібник з 

англійської мови для студентів. К.: Вид-во Європейського 

університету, 2013. 150 с.  

2. Зеленська О. П. Англійська мова. Part 2: навчальний посібник з 

англійської мови для студентів. К.: Вид-во Європейського 

університету, 2014. 178 с.  

3. Зеленська О. П., Кащук М. Г. Методичні поради і практичні завдання 

з лексики англійської мови для самостійної роботи студентів . Львів: 

ЛьвДУВС, 2011. 51 с.   

4. Коваленко П. И. Английский язык для студентов. Серия «Учебники 



и учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2000. 352 с.  

5. Никошкова Е. В. Английский язык для студентов. М.: Владос-Пресс, 

2002. 160 с.   

6. Одарчук С. І., Одарчук Н. А. Англійська мова для студентів. К.: 

МАУП, 200 с.  

Допоміжна 

1. Boguslawski A. Glosa do ksiçgi aktôw mowy // Pamiçtnik Literac- ki. 

LXXIX. — 1988. — Z. 4. 

2. Cook Y. Discours. — Oxford, 1992. 

3. Coulthard M. An Introduction to Discours Analysis. — London, 1977. 

4. Dijk T. van. Badania nad dyskursem // Dyskurs jako struktura i procès. — 

Warszawa. 2001. 

5. Fiske J. Wprowadzenie do badari nad komunikowamem. — Wroclaw. 1999. 

6. Piaget J. Le langage et la pensé chez l'enfant — Neuchâtel. 1956. 

7. Searle J. R. Linguistics and the philosophy of language // Linguistics and 

neighboring disciplines. — Amsterdam ets.. 1975. 

8. Wierzbicka A. Genry mowy // Tekst i zdanïe: Zbiôr studiôw. — Wroclaw 

etc., 1983. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання диф. залік.  

5. Засоби діагностики успішності навчання  

індивідуальні завдання, письмові роботи, усне опитування, 

онлайнтестування. 


