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Анотація 

Викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» спрямоване 

на формування мовної поведінки, що є специфічною для академічного і професійного середовища, на 

практичне володіння іноземною мовою в межах програмного матеріалу та в обсязі, необхідному для 

ситуативного та професійного спілкування. У процесі досягнення цієї мети студенти повинні набути 

достатній рівень комунікативної компетенції, яка включає мовленнєві уміння, сформовані на основі 

мовної, комунікативно-пізнавальної мовленнєвої діяльності, а також розвинути навички самостійної 

роботи для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання процесу навчання та подальшої 

наукової діяльності. Програма орієнтована на розвиток мовної компетенції шляхом збагачення 

словникового запасу фахової термінології на основі загальнонаукової та професійної лексики, 

лексики побутового та ділового спілкування, розвиток та вдосконалення навичок практичного 

володіння іноземною мовою, що передбачає досягнення такого рівня, який повинен забезпечити 

майбутньому спеціалістові можливість спілкуватися іноземною мовою в усній і писемній формах на 

професійному, побутовому та культурологічному рівнях, отримувати і передавати наукову 

інформацію зі свого фаху, використовуючи різноманітні інформаційні джерела. Вивчення 

дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» передбачає не лише опанування мовних 

знань, оволодіння мовленнєвими уміннями, ознайомлення з соціокультурними та прагматичними 

аспектами іноземної мови, але й інтеграцію мовних умінь зі змістом конкретної спеціалізації.  

Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, комунікативна компетенція, 

мовленнєва діяльність, мовленнєві знання і вміння, мовна поведінка, навички самостійної роботи, 

практична підготовка спеціалістів, фахова термінологія. 

 

Course Annotation 

 

The course “Foreign language for professional purposes” is aimed at formation of language behavior 

that is specific to the academic and professional environment, at the practical application of the foreign 

language within the curriculum requirements and to the extent necessary for situational and professional 

communication. In the process of achieving this goal, students will acquire a sufficient level of 

communicative competence, which includes speaking skills formed on the basis of communicative-cognitive 

language activity, as well as develop skills of independent work to ensure educational needs and harmonious 

combination of learning process and further research activity. The program focuses on the development of 

language competence by enriching the professional terminology vocabulary based on general and 

professional vocabulary, everyday life and business communication, development and improvement of 

practical foreign language skills, required at the level enabling future professionals to communicate in the 

foreign language in oral and written forms at the professional, everyday life and intercultural levels, to 

receive and share scientific information in their field, using a variety of information sources. The course 

“Foreign language for professional purposes” involves not only the acquisition of language knowledge and 

skills, mastering socio-cultural and pragmatic aspects of the foreign language, but also the integration of 

language skills into the content of a particular specialization. 

Key words: foreign language for professional purposes, communicative competence, speaking activity, 

language knowledge and skills, language behavior, independent work skills, practical training of specialists, 

professional terminology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 053 Психологія.  

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.Мета:формування навичок практичного володіння іноземною мовою як засобом 

спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена 

професійними потребами.  

1.2. Основними  завданнями вивчення дисципліни є: розвинути вміння та навички 

письма, читання і перекладу англійською мовою; розвинути навички комунікативного 

спілкування англійською мовою за темами повсякденного спілкування; удосконалити вміння і 

навички сприймати мову як при безпосередньому спілкуванні, так і під час аудіювання; 

удосконалити вміння і навички діалогічно та монологічно спілкуватися в межах тем, зазначених 

програмою; навчити передавати в усній та письмовій формах здобуту при читанні інформацію 

англійською мовою. 

Передумови для вивчення дисципліни:шкільний курс іноземної мови, іноземна мова, 

іноземна мова за професійним спрямуванням. 

Навчальна дисциплінаскладається з 4-х кредитів. 

Програмні результати навчання: 
ПРН 3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПРН 4. Обгрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами 
власнихд осліджень і аналізу літературних джерел. 

ПРН 10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 
модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 

ПРН 13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 9. Здатність працювати в команді. 

 

 

2. Інформаційний обсяг  навчальної дисципліни 

 

1.Розмовна тема: Органи зору. Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous. 

2.Розмовна тема: Органи слуху. Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous. 

3.Розмовна тема: Органи дотику. Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous.  

Дієслівні структури  

4.Розмовна тема:. Органи нюху. Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous. Дієслівні 

структури  

5.Розмовна тема: Органи смаку. Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous 

Структура "usedto". 

6.Розмовна тема: Що таке інтелект. Психометричний підхід . Граматика: Часи групи Simple,  



7.Розмовна тема: Розум людини-нові відкриття. Граматика: Теперішній неозначений час 

(пасивний стан). 

8.Розмовна тема: Особистість- природа чи виховання?Граматика: Іменник. 

9.Розмовна тема: Вісім розвідок Гарднера. Стилі навчання. Граматика: Іменник. Множина 

іменників. 

10.Розмовна тема: Розумова межа. Граматика: Числівник. Прикметник.  

11.Розмовна тема: Введення у психічні розлади. Граматика: Числівник. Прикметник. 

12.Розмовна тема: Психічні розлади. Граматика: Теперішній тривалий час (пасивний стан). 

13.Розмовна тема: Фобійне порушення або невроз. Граматика: Часи групи Perfect. Займенник. 

14.Розмовна тема Боїшся літати?Граматика: Часи групи Perfect. Займенник 

15.Розмовна тема: Дитячі страхи. Граматика: Майбутній неозначений час.  

16. Розмовна тема: Сприйняття. Граматика: Майбутній неозначений час.  

17. Розмовна тема: Ілюзії сприйняття та сприйняття-спотворення. Граматика: Вираження 

необхідності в англійській мові.  

18.Розмовна тема : Ілюзії. Граматика: Вираження необхідності в англійській мові.  

19.Розмовна тема: Ілюзії психічного значення. Граматика: Модальні дієслова.  

20.Розмовна тема: Який твій улюблений колір? Колір у моєму житті. Граматика: Модальні 

дієслова.  

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Английский язык для психологов. Макарова Е.А., 2014 

2. Верба Г. В., Верба Л. Г. Довідник з граматики англійської мови.  К.: Освіта, 1993. 

3. Донченко Е.Н. Английский для психологов и социологов. Серия « Учебники и учебные 

пособия». Ростов: «Феникс», 2002.512 с. 

4. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка. Пособие для студентов педагогических 

институтов и университетов.  М., 2000.  320с. 

5. Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка.  М.,2000.  216с. 

6.Коваленко П.И. К56 Английский язык для психологов. Ростов н/Д: «Феникс», 2000.  352 с. 

7. English for Everyday Communication / за 5ед.. Шпака В. К.  Київ, Вища школа, 2003. 

8. Englishgrammar: Reference and Practice. Дроздова Т. Ю., Бурустова А. И. Химера, Санкт-

Петербург, 2000. 

9. Murphy, Raymond. English Grammarin Use.  Cambridge, 1988.  328 p. 

 

 

 

 

Допоміжна 

 

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. 

3. Райдаут Рональд, Уиттинг Клиффорд, Толковый словарь английских пословиц. Перевод 

А. П. Нехая.  СПб.: Лань, 1997.  

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

английского.  М.: Рольф, 2001.  

5. Шах-Назарова В.С. Английский для вас. М., 1987.351с. 

6. English through Reading / подред. ДроздовойТ. Ю. Антология, 2002. 

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 / подред. Дроздовой Т. Ю.  Антология, Санкт-Петербург, 2005.  



 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

            5. Засоби дігностики 

Засобами діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, завдання для 

самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, 

тестові завдання, контрольні роботи. 

 


	ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

