




 
ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна 

мова за професійним спрямуванням» складена Майбородою Р.В. відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 014.08 Прикладна 

фізика  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є практичні навички 

оволодіння іноземною мовою та їх застосування у майбутній професійній 

діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: практична фонетика, лексикологія, 

практична граматика, країнознавство, зарубіжна література, історія 

англійської мови, література Великобританії, методика викладання 

англійської мови. 
 
 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)» є формування у студентів навичок усного, 

письмового, монологічного, діалогічного мовлення та аудіювання в обсязі 

загально побутової тематики та тематики, що обумовлена професійними 

потребами, на рівні незалежного користувача. 
 

1.2. Основними завданнями дисципліни є 

 засвоєння лексичного матеріалу, необхідного для застосування 

іноземної мови у повсякденному і професійному спілкуванні (можливість вести 

бесіду або робити повідомлення на задані теми побутового та спеціального 

характеру) та читання англомовної літератури;  
 засвоєння граматичного матеріалу, необхідного для оволодіння 

усними та письмовими формами спілкування; 

 засвоєння фонетичного матеріалу, який дозволить студентам 

оволодіти вимовою звуків англійської мови та інтонацією англійського 

речення. 
 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  
 Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 

розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 

думки; володіє навичками наукової організації праці; розвиває навички 

самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою 

літературою, різнотипними словниками, електронними базами даних, 

системами інформаційного пошуку. 



 Фахові: вміє застосовувати знання з граматики, лексикології, стилістики 

для здійснення іншомовної комунікації; усвідомлює і контролює організацію 

змісту, знань і навичок перцепції та продукції символів, із яких складаються 

письмові тексти; розуміє загальний зміст і суттєві деталі автентичних аудіо- і 

відеоматеріалів, пов’язаних з академічною та професійною сферами; розуміє 

основні ідеї та розпізнає конкретну інформацію в ході лекцій, семінарів, 

конференцій, дискусій за темами відповідного академічного і професійного 

спрямування; розуміє автентичні тексти, пов’язані з академічною та 

професійною діяльністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих 

журналів та ресурсів мережі Інтернет; вміє визначати позицію і точки зору в 

автентичних текстах, пов’язаних з навчанням та спеціальністю, писати 

академічну та ділову документацію, пов’язану з особистою та професійною 

сферами (резюме, життєпис, заяви), анотувати наукові тексти іноземною 

мовою; володіє уміннями та навичками здійснювати іншомовну мовленнєву 

діяльність, зумовлену професійною та комунікативною метою. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/ 6 кредитів 

ECTS. 
 
 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Кредит 1. Математика та історія її виникнення. 

Тема 1. Розмовна тема “Для чого ми вивчаємо математику. ”  
Граматика: Простий неозначений час. Часи групи Simple 

Тема 2. Розмовна тема “Моя майбутня професія”.  

Граматика: Теперішній неозначений час. Теперішній тривалий час. 

Тема 3. Розмовна тема “Арифметичні дії”.  

Граматика: Теперішній неозначений час. Теперішній тривалий час  

(питання). 

Тема 4. Розмовна тема “Історія персональних обчислювань”.  
Граматика: Теперішній неозначений час. Теперішній тривалий час.  

Тема  5.  Розмовна  тема  “Історія  виникнення  математики  ”.  
Граматика: Теперішній неозначений час. Теперішній тривалий час.  

Кредит 2. Математичні поняття.  
Тема 1. Розмовна тема “Дроби. ”.  

Граматика: Минулий неозначений час. 

Тема 2. Розмовна тема “Математичні поняття”.  

Граматика: Минулий неозначений час. 

Тема 3. Розмовна тема “Постулати Фрейда про натуральні 

числа”.  

Граматика: Минулий тривалий час. 

          Тема 4. Розмовна тема “Дещо про математичні нерівності та 

вирази”. 

Граматика: Минулий неозначений час. Минулий тривалий час.  

           Тема  5.  Розмовна  тема  “Математичні  знаки  та  символи”. 



Граматика: Минулий неозначений час. Минулий тривалий час. 

Кредит 3. ЕОМ – база сучасної інформатики 

Тема 1. Розмовна тема “ Обміркування та обґрунтування в 

математиці ”.   

Граматика: Артиклі. 

Тема 2. Розмовна тема “Точки та лінії”.  

Граматика: Артиклі.  

          Тема 3. Розмовна тема “Як знайти сайт для пошуку необхідної  
інформації”.  

Граматика: Артиклі. 

Тема 4. Розмовна тема “Деякі поради для тих хто збирається 

купити комп’ютер”.  

Граматика: Відносні займенники. 

Тема 5. Розмовна тема “Креслення кола”.  

Граматика: Відносні займенники.  
Кредит 4. Математичні поняття  

Тема  1.  Розмовна  тема  “Математична  логіка”.   

Граматика: Теперішній перфектний час. 

Тема  2.  Розмовна  тема  “Співвідношення  та  пропорції”.  
Граматика: Теперішній перфектний час. 

Тема 3. Розмовна тема “Історія термінів «Овал», «Гіпербола», 

«Парабола».  

Граматика: Теперішній перфектний час.  
Тема 4. Розмовна тема “ Алгоритми”.  

Граматика: Теперішній перфектний час. 

Тема  5.  Розмовна  тема  “Координати  площини”.  

 Граматика: Теперішній перфектний час з вживанням for та since. 

Кредит 5. Математика на стику з іншими науками  
Тема 1.Топологія.  

Граматика. Some cases of irregular plural nouns. 

        Тема 2.Бескінечні прогресії.  

Граматика : Some cases of irregular plural nouns 

                        Тема 3.Картографія. 

                Граматика: Past Perfect Simple and Continuous. 

                         Тема 4: Мультимедія.   

               Граматика:  Past  Perfect  Simple and Continuous. 

                         Тема 5. Матриці. 

               Граматика: Adverbs. 

               Кредит 6. Видатні діячі математики 

                          Тема 1. Гамільтон. 

               Граматика: Reported speech. 

                           Тема 2. Кантор.  

               Граматика : Reported speech. 

                            Тема 3. Декарт. 



               Граматика : Indirect Questions. 

                             Тема 4. Евклід.  

             Граматика:Indirect Questions. 

                            Тема 5.Паскаль. 

3. Рекомендована література  

Базова 

 1. Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник английского языка. 

Часть первая. Книга 1. – М., 1992. – 352 с. 

 2. Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. 

Часть первая. Книга 2. – М., 1992 . – 344 с. 
 

Допоміжна  
1. О Британии кратко. Книга для чтения на английском языке. Сост. В.В. 

Ощепкова, И. И. Шустилова. – М.: иностранный язык, Оникс, 2000. 

2. Сайперс Линда. Практика делового общения: Путеводитель по миру 

делового английского. – М.: Рольф, 2001. 

3. Словенко И. С. Деловая переписка на английском языке. М., 1993. – 40 с. 

4. Шах-Назарова В. С. Английский для вас. М., 1987.- 351с. 

5. English through Reading / под ред. Дроздовой Т. Ю. – Антология, 2002.  
6. Everyday English / под ред. Дроздовой Т. Ю. – Антология, Санкт-

Петербург, 2004. 

7. Longman English Grammar Practice. L. G. Alexander. Longman. 

8. Oxford Guide to English Grammar. John Eastwood. Oxford University Press. 

9. Read and Speak English / под ред. Дроздовой Т. Ю. – Антология, Санкт-

Петербург, 2005. 
 
 4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік,екзамен 

(5,6 семестр). 
 
 5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота (КР). 

 


