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вступ

Програпла вивченнrI нормативноi навчагrьноi дисциплiни <<Iноземна мова за
науково-професiЙним спрямуванням>) скJIадена доктором фiлософii в галузi Qсвiтио

доцентом кафедри германськоi фiлологii та перекJIаду Мороз Т.О. вiдповiдно до
освiтньо-професiйноi програми пiдготовки магiсlрiв за спецiальнiстю 035.10
Фiлологiя. Прикладна лiнгвiстика.

Предметом вивченнrI навчztльноi дисциплiни с HayKoBi тексти iноземною мовою
та тексти |ромадсько-полiтичноi тематики.

Мiждисциплiнарнi зв'язки: <<Мова та мовна культура наукового дослiдженIuD),
<Педагогiка вищоТ школи)), <<Методологiя наукового дослiдженIuD), <<Загальне

мовознавство )), <Унiверситетськi студii), <Фiлософiя науки>.
Програма IIавчальноi дисциплiни складаеться з шести кредитiв:

Кредит 1. Taking а Post-Graduate Course.
Кредит 2.Му scientific work.
Кредит 3. Анотуванню публiцистичноi cTaTTi.

Кредит 4. Особливостi наукового тексту.
Кредит 5. Анотування статлi.
Кредит 6. AHoTyBaHHrI науковоi книги за спецiальнiстю.

1. Мета та завдання навчальноiдисциплiни
Метою викJIаданюI навчiulьноi дисциплiни "Iноземна мова за на)aково-професiftil{м

спрямуванням" виступае формування необхiдноТ комунiкативноi спроможностi в уснiй
та письмовiй формах в межах тематики, окресленими завданнями майбугньоi HayKoBoi
про ф есiйноi дЬльностi студента.
1.2. Основними завданнями вивчення дисциплiни е:

- доСягнонIuI студентом piBHiB MoBHoi компетенцii, що вiдповiдають
мiжнародним стандартам, викJIаденим у Загальносвропейських рекомендацiя<
з мовноi освiти

- ро3виток у студентiв навичок i BMiHb аналiзувати та узагальнювати
найбiльш важпивi та актуальнi явища англiйськоТ мови, набутих в
обсязi вузiвськоТ програми бакалавра або спецiалiста в рiзних видах
мовленневот дiяльностi.

1.З. Згiдно з вимогами освiтньо-професiйноi програми студенти повиннi:
знати:
- концепryа_гrьнi положення англiйсъкоi мови, якi скJIадають основу

теоретичноi i практичноi професiйноТ пiдготовки фахiвця;
- специфiчнi особливостi органiзацii i функцiонуваннrl рiзних TeKcTiB

системи англiйськоi мови;
вмiти:
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- вести наукову дискусiю в межах професiйноТ тематики;
- застосовувати рiзноманiтнi види читання - оглядове, iнформативне,

глибинне читання на матерiалах оригiнальноТ науковоТ iнформацiТ з

фаху;
- перекладати усний та письмовий науковий текст з англiйськоТ мови

рiдною мовою; знаходити еквiваленти i аналоги слiв, здiйснювати
перекладацькi трансформацiТ, концептуальнi змiни, збiг i розбiжностi
значень iнтернацiональних слiв "фальшивi друзi перекладача" тощо;

- анотувати та реферувати рiдною й англiйською мовою рiзноманiтнi
тексти.

компетентностi:
Загальнопредметнi: - здатнiсть проявляти фiлологiчну i педагогiчну грамотнiстъ i
використовуе базовi знання гумiнатарного циклу в життсвих ситуацiях;

здатнiсть розумiти соцiальну значимiсть i вмiти прогнозувати наслiдки своеi
професiйноi дiяльностi, готовнiсть нести вiдповiдальнiсть за своi рiшення;

здатнiстъ критично аналiзувати свiй професiйний i соцiальний досвiд;
- здатнiоть використовувати базовi знання та навички управлiння iнформацiею для
вирiшення дослiдницьких професiйних завдань, дотримуватися основних вимог
iнформацiйноi безпеки;

Фаховi: - здатнiсть активiзувати спонукально-мотивацiйну, аналiтико-синтетичну
та виконавчу сфери особистостi, використовувати прагматичнi тексти, фабульнi
тексти, описи, розповiдi, повiдомленнll, роздуми;
- вмiти розумiти сприйняте на слух усне iншомовне мовлення i реагувати на нього
за умови, що спiлкування здiйснюсться стандартною англiйською мовою в

нормальному темпi;
володiти нормативною та дiловою англiйською мовою.

2. Iнформацiйний обсяг навчщIьноi дисциплiни
Кредит 1, Taking а Post-Graduate Course
Тема 1. Повторення граматичного матерiагry. Часи групи Indefinite.
Тема 2. Лексико.-граматичний аншriз тексту <<Taking а Post-Graduate Соursе>>.

Тема 3. Лексико-граматичний аналiз тексту <<Му research wоrk>.
Кредит 2 Му scientific rryork

Тема 4. ПовтороннrI Iраматичного матерiалу. Часи црупи Perfect Continuous.
Тема 5. Лексико-граматичний аналiз тексту <How British Science Is ОrgапizеФ>
Кредит 3 Анотуванню публiцистичноi cTaTTi
Тема 6. Лексико-граматичний аналiз тексту <<Imperial College, London>.
Тема 7. Аноryвання публiцистичноI cTaTTi.

Тема 8. Повторення граматичного матерiагry. УзгодженнrI часiв дiеслiв.
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Кредит 4 Особливостi наукового тексту
Тема 9. Лексико-граматичний аналiз наукового тексту за спецiаrrьнiстю.
Тема 10. Переклад наукового тексту за спецiапьнiстю.
Тема 11. Робота по скJIаданню тематичного словника наукових TepMiHiB за

спецiальнiстю.
Кредит 5 Анотування cTaTTi
Тема 12. Лексико-граматичний аналiз наукового тексту за спецiаrrьнiстю.
Тема 13. Переклад наукового тексту за спецiальнiстю.
Тема 14. Робота по скJIаданню тематичного сповника наукових TepMiHiB за

спецiальнiстю.
Тема 15. Аноryвання cTaTTi.

Кредит б Анотування HayкoBoi книги за спецiальнiстю
Тема 16. Лексико-цраматичний аншriз наукового тексту за спецiальнiстю.
Тема 17. Переклад наукового тексту за спецiа.гrьнiстю.

Тема 18. Робота по скJIаданню тематичного словника наукових TepMiHiB за

спецiальнiстю.

3. Рекомендована лiтература
Базова:

1. Анфиногенова А.И., Буров И.И., Силинскиr4 И.И. Практикум по разговорному
аrrглийскому языку и переводу. Учебн.пособие. * СГIб.: Издательство <<Союз>>.

2003. -4|6 с.

2. Маскимова С.е. Методичнi вказiвки до написаннjI та оформлення KypcoBloc i
дипломних робiт. - Киiв. - 2001.

3. Шелягова Т.Г. Методические рекомендации по рzIзвитию навыков устной речи
на английском языке по теме <<Науrно-исследовательскЕul работа>> - Минск. 1987.

-87с.
4. Jordan R. Academic writing сочrsе. - Collins Е&Т., 1990.

5. Fulwiler Т., Hayakawa A.R. The Blair Handbook. - 2"d ed. - Upper Saddle River, N.,
1997.

6. Schifforst G.J., Рhаrr D., The short handbook for writers. - The McGraw-Hill
Companies, 1991.

7. Hedge Т. Writing. - Oxford, 1995.

.Щопомiжлла:
1. Одинцов В.В. Стилистика текста. - М., 1980.
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2. дtч ENGLISH - UKRAINIAN AND UKRAINIA N - ENGLIS н DICTIoNAR y FIRST pART: ENGLIsH -

UKRAINIAN GIЧINЗ ТНЕ ENGLISH PRONUNCIATION ANID RUDIMENTS ОF ENGLISH GRAMMAR
Ьу Dr. WASYLJ LEW an d IWA N WERBIANYr Collins.

3. Hamp-Lyons L., Heasby В. Sfudy of writing: а соursе in written English for academic and
professional purposes. - Cambridge University Press, 1 987.
4. Kennedy J., Hunston S. Patterns in reading and rvriting English fоr academic purposes. -
E.Arnold., |982.

Iнформацiйнi ресурси
Електроннi пiдрlrчники

1

2
аJ

httn://moodl mпu. mk.ua/c ourse/cate .php?id:259
http : //www. еп glishclub. gоm/

www.bbc http ://www.voanews. соm/lеаrпiпк

4

5

6

nglisЫhome/
http : //effortles senqlish. сqm
http ://www. eslpod.com

http://es1-1ab com

4. Форшrа пiдсумкового контролю успiшностi навчання: залiк, екза\{ен.

5. Засоби дiагностики успiшностi навчання: контрольна робота, са\{остiйна

робота, презентацiя проектних робiт.
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