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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 Майбородою Р.В. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів 014.08 Середня освіта (Фізика).  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є практичні навички оволодіння 

іноземною мовою та їх застосування у майбутній професійній діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: іноземна мова, граматика англійської мови, фізика, 

математика, історія фізики та математики. 
 
 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, формування у 

студентів англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності.  

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; 

 - інтерпретувати зміст загальнонаукової літератури іноземною (англійською) мовою; 

 - демонструвати вміння спілкуватися іноземною (англійською) мовою в усній та 

письмовій формах;  

 - розвивати іншомовні комунікативні навички загальноосвітнього, фахового та 

культурологічного характеру. 

                                               Програмні результати навчання: 

ПРН-1 Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій фізики та 

математики і використовувати їх на практиці. 

ПРН-3 Демонструвати культуру математичного мислення, логічну та алгоритмічну культуру.  

ПРН-4 Володіти основними психолого-педагогічних знань, необхідних для розв’язання 

професійних задач навчання фізики та математики в основній школі. 

ПРН-15 Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного                 

розвитку. 

ПРН-16 Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у рамках обмеженого 

часу.  

ПРН-17 Уміти ефективно працювати як особистість і як член команди, а також                

ефективно співпрацювати з учнівським, учительським колективами, попереджувати 

конфлікти. 

ПРН-18 Уміти здійснювати збір, опрацювання, аналіз, систематизацію науково-               

методичних відомостей, уникаючи при цьому плагіату. 

ПРН-19 Уміти відповідально управляти процесом формування готовності учнів до 

самостійного прийняття рішень, подолання труднощів, прояву уваги до інтелектуальної 

праці та її результатів. 

ПРН-20 Бути здатним діяти з дотриманням етичних норм, цінувати індивідуальне і 

культурне різноманіття, ініціювати в педагогічній діяльності принципи толерантності, 

діалогу і співробітництва. 



ПРН-21 Уміння використовувати знання хоча б однієї з поширених іноземних мов на рівні, 

що дозволяє отримувати та оцінювати інформацію в галузі професійної діяльності із 

зарубіжних джерел. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК1 Здатність діяти етично, соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

ЗК 2 Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 3 Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного оцінювання. 

ЗК 4 Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ЗК6 Здатність до самовдосконалення та саморозвитку. 

ЗК 8 Здатність використовувати іноземну мову в освітній діяльності.  

ЗК 9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності.  

ІІ. Фахові:  

ФК 1 Здатність формувати у студентів предметні компетентності. 

ФК 6 Здатність використовувати системні знання з фізики та математики. 

ФК 10 Здатність використовувати технології та інструментарій пошукових систем, методи 

інтелектуального аналізу даних і текстів, здійснювати опрацювання, інтерпретацію та 

узагальнення даних. 

ФК 11 Здатність формувати і підтримувати належний рівень мотивації учнів до занять 

фізикою та математикою. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/ 6 кредитів ECTS. 

        Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:  

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. 

Тема 6. Розмовна тема “Дроби”. Граматика: Минулий неозначений час. 

Тема 7. Розмовна тема “Математичні поняття”. Граматика: Минулий неозначений час. 

Тема 8. Розмовна тема “Постулати Фрейда про натуральні числа”. Граматика: Минулий  

             тривалий час. 

Тема 9. Розмовна тема “Дещо про математичні нерівності та вирази”. Граматика:  

             Минулий неозначений час. Минулий тривалий час. 

Тема  10.  Розмовна  тема  “Математичні  знаки  та  символи”. Граматика: Минулий  

            неозначений час. Минулий тривалий час. 

Тема 11. Розмовна тема “ Обміркування та обґрунтування в математиці ”.  Граматика:  

              Артиклі. 

Тема 12. Розмовна тема “Точки та лінії”. Граматика: Артиклі. 

Тема 13. Розмовна тема “Як знайти сайт для пошуку необхідної інформації”. Граматика:  

              Артиклі. 

Тема 14. Розмовна тема “Деякі поради для тих хто збирається купити комп’ютер”.  

              Граматика: Відносні займенники. 

Тема 15. Розмовна тема “Креслення кола”.  Граматика: Відносні займенники. 

Тема  16.  Розмовна  тема  “Математична  логіка”.  Граматика: Теперішній перфектний час. 



Тема  17.  Розмовна  тема  “Співвідношення  та  пропорції”. Граматика: Теперішній  

                перфектний час. 

Тема 18. Розмовна тема “Історія термінів «Овал», «Гіпербола», «Парабола». Граматика:  

              Теперішній перфектний час. 

Тема 19. Розмовна тема “ Алгоритми”. Граматика: Теперішній перфектний час. 

Тема  20.  Розмовна  тема  “Координати  площини”. Граматика: Теперішній перфектний час  

                 з вживанням for та since. 

Тема 21.Топологія. Граматика. Some cases of irregular plural nouns. 

Тема 22.Бескінечні прогресії. Граматика : Some cases of irregular plural nouns 

Тема 23.Картографія. Граматика: Past Perfect Simple and Continuous. 

Тема 24. Мультимедія.  Граматика:  Past  Perfect  Simple and Continuous. 

Тема 25. Матриці. Граматика: Adverbs. 

Тема 26. Гамільтон. Граматика: Reported speech. 

Тема 27. Кантор. Граматика : Reported speech. 

Тема 28. Декарт. Граматика : Indirect Questions. 

Тема 29. Евклід. Граматика:Indirect Questions. 

Тема 30. Паскаль. 

3. Рекомендована література 

 Базова 

 1. Сикорская Н П Английский язык для физиков БГУ 1991 

 2. Маркушевская Л П Английский язык лоя физиков Санкт-Петербург 2005 

Допоміжна  
1. Абрегова А В Керданова Е Б The world of mathematics Нальчик 2005 

2 Коваленко И Ю Английский язык для физиков и инженеров Москва Юрайт 2015 

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

английского. М.: Рольф, 2001. 

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

5 Тесты для чтения и грамматические тесты Учебно-методическое пособие факультета для 1-

2 курсов по спкциальностям Физика, Радиофизика и электроника Воронеж 2005 

6. Ozgambayeva English for mathematics and physics Almaty 2020 

7. Кабо П Д Родзевич Т Н Книга для чтения по математике и физике (на английском языке) 

Пособие для студентов-заочников физико-математических факультетов педагогических 

институтов и университетов Просвещение М 1968 158 с.  
 Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік,екзамен (5,6 семестр). 

 Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота (КР). 


