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ВСТУП

Навчальна програма дисципліни «Іноземна мова» складена відповідно

до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня

вищої  освіти  «Магістр»  за  спеціальністю  014  Середня  освіта  (Українська

мова та література).

Предмет  дисципліни:  іноземний  науковий  дискурс,  необхідний  для

формування  професійно-орієнтованої  комунікативної  мовленнєвої

компетенції  (лінгвістичної,  соціолінгвістичної  та  прагматичної)  студентів-

магістрантів, для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному,

науковому та професійному середовищі. 

Міждисциплінарні зв’язки: попереднє вивчення іноземної мови (І, ІІ

курси),  «Основи  наукових  досліджень»,  «Загальна  педагогіка»,  «Історія

педагогіки»,  «Психологія»,  філологічні  науки,  спеціальні  дисципліни  за

професійним спрямуванням.

Програма  навчальної  дисципліни  містить  два  змістових  модулі,  що

складаються з наступних тем:

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1. Іноземний науковий дискурс.

ЗМ 2. Науково-письмова комунікація.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова» є:

– практична: формувати у здобувачів навички наукового спілкування

іноземною мовою;
– когнітивна:  формувати  у  здобувачів  когнітивну  компетенцію  у

взаємозв'язку з іншими видами компетенцій;
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– емоційно-розвиваюча: формувати у здобувачів позитивне ставлення

до оволодіння науковим стилем літератури за фахом ;
– освітня:  розвивати  у  здобувачів  здатність  до  самооцінки  і

самовдосконалення, що допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і

стане передумовою їх наступного професійного росту;
– професійна:  формувати  у  здобувачів  професійну  наукову

компетенцію  шляхом  ознайомлення  їх  з  різними  аспектами  професійної

іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань; 
– виховна:  виховувати  і  розвивати  у  здобувачів  почуття

самосвідомості; формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні

для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його

межами.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова» є:

– сформувати  у  здобувачів  загальні  та  професійно-орієнтовані

комунікативні  мовленнєві  компетенції  (лінгвістичну,  соціолінгвістичну  і

прагматичну) для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному,

науковому та професійному середовищі.
– сформувати  у  здобувачів  загальні  компетенції;  сприяти  розвитку

здібностей  до  самооцінки  та  здатності  до  самостійного  навчання,  що

дозволятиме  здобувачам  продовжувати  навчання  в  академічному  і

професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання

диплома про вищу освіту.
– залучити  здобувачів  до  таких  академічних  видів  діяльності,  які

активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей.
– допомогти здобувачам у формуванні загальних компетенцій з метою

розвитку  їх  особистої  мотивації;  зміцнювати  впевненість  студентів  як

користувачів  мови,  а  також їх позитивне ставлення до вивчення іноземної

мови.
– сприяти  становленню  критичного  самоусвідомлення  та  вмінь

спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно

змінюється.
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– досягти широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних

соціокультурних  проблем,  для  того,  щоб  діяти  належним  чином  у

культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

1.3.  За  результатами вивчення дисципліни у здобувачів  повинні  бути

сформовані такі компетентності:

загальні:

– знання  граматичних  структур,  що  є  необхідними  для  гнучкого

вираження  відповідних  функцій  та  понять,  а  також  для  розуміння  і

продукування широкого кола текстів в академічній, науковій та професійній

сферах;
– базові  знання  іншомовного  синтаксису,  щоб  мати  можливість

розпізнавати і  продукувати широке коло текстів в академічній,  науковій та

професійній сферах;
– знання  мовних  форм,  властивих  для  офіційних  та  розмовних

регістрів академічного, наукового та професійного іншомовного мовлення;
– знання  широкого  діапазону  словникового  запасу  (у  тому  числі

наукової  та  лінгвістичної  термінології),  що  є  необхідним  в  академічній,

науковій та професійній сферах;
– креативність, здатність до системного мислення;
– адаптивність і комунікабельність;
– наполегливість у досягненні мети;
– здатність до подальшої самоосвіти.

спеціальні:

– здатність  читати  та  розуміти  наукову  літературу  філологічного  та

педагогічного  характеру,  складати  анотації  до  наукових  статей  іноземною

мовою,  тези  до  наукових  доповідей,  вести  наукову  кореспонденцію

іноземною мовою;
– здатність розуміти, які ключові цінності, переконання та поведінка в

академічному  і  професійному  середовищі  України  відрізняються  при

порівнянні однієї культури з іншими;
– здатність  розуміти  різні  корпоративні  культури  в  конкретних

професійних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною;
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– здатність  застосовувати  міжкультурне  розуміння  у  процесі

безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному, науковому

та професійному середовищі;
– здатність  належним  чином  поводити  себе  і  реагувати  у  типових

академічних, наукових, професійних, світських і повсякденних ситуаціях, а

також знати правила взаємодії між людьми у різних ситуаціях;
– здатність та готовність реалізувати отримані знання з іноземної мови

в майбутній професійній діяльності

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відведено  90  годин /  3  кредити

ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

ЗМ 1. Іноземний науковий дискурс

Тема 1. Іншомовний науковий текст.

Тема 2. Жанри іншомовного наукового тексту.

Тема 3. Композиції видів наукових текстів.

Тема 4. Лексико-граматичні  особливості  іншомовного  наукового

тексту.

Тема 5. Наукова термінологія. 

ЗМ 2. Науково-письмова комунікація

Тема 1. Наукові конференції та наукові публікації. 

Тема 2. Правила  оформлення  наукового  дослідження  (магістерської

роботи) в Європі та Україні.

Тема 3. Термінологічний глосарій за фахом.

Тема 4. Правила  оформлення  бібліографії  та  посилань  на  джерела

інформації (в Європі та Україні).

Тема 5. Написання анотації до наукової статті, тез наукової доповіді,

плану-проспекту до магістерської роботи (іноземною мовою).
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3. Рекомендована література

1. Бахов І. С. English for Post-Graduate Students.  Англійська мова для

аспірантів та здобувачів : Навч. посіб. для студ. вищ. навч закл. / І. С. Бахов. –

К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009. – 276 с.

2. Білозерська Л. П.  Термінологія  та  переклад  :  Навч.  посібник  для

студентів  філологічного  напряму  підготовки  /  Л. П. Білозерська,

Н. В. Возненко, С. В. Радецька. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 232 с.

3. Ільченко О. М. Англійська мова для науковців / О. М. Ільченко. – К.,

1996. – 241 с.  

4. Кнодель Л. В. Англійська мова для здобувачів : [навч. посіб.] / Л. В.

Кнодель. – К.: «Паливода А. В.», 2009. – 336 с. 

5. Мультимедійний  посібник  з  англійської  мови  для  організації

самостійної  роботи  з  відео  матеріалами  (для  студентів,  здобувачів  і

аспірантів). Укл. Наумова І.О., Бучковська С.А. – Харків : ХНАМГ, 2008 – 46

с. англ. мовою. (з додатком відео, CD).

6. Наумова І.О. Languages and The Bologna Process. – Харків: ХНАМГ,

2008. – 80 с.

7. Разом  до  успіху :  Інноваційні  навчально-методичні  матеріали  з

дисципліни «Англійська мова» для студентів і викладачів вищих навчальних

закладів  /  за  ред.  :  Ольги Кульчицької,  Якова Бистрова.  −  Вінниця :  Нова

Книга, 2012. − 176 с.

8. Наумова І.О. VERBATIM 2007/1. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 147 c.

9. Наумова І.О. VERBATIM 2008/2. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 128 с.

10. Особенности стиля научного изложения / Редкол. : Е. С. Троянская

(отв.ред.) и др. – АН СССР. Кафедра иностр. языков. – М. : Наука, 1976. – 264

с.

11. Рейман Е. А. Обороты речи английской обзорной научной статьи /

Е. А. Рейман, Н. А. Константинова. – Л.: Наука, 1978. – с. 247.
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12. Успенская Н. В. Как писать по-английски научные статьи, рецензии

и рефераты /  Н. В. Успенская,  Т. Н. Михельсон.  –  Санкт-Петербург,  1995. –

172 с.

13. Устименко  О.М.  Самостійна  робота  з  англомовною  науково-

професійною літературою: [методичні рекомендації] / О.М. Устименко. – К. :

Вид. центр Національної академії управління, 2004. – 35 с.

14. Шахова  Н. И.  Learn  to  read  science.  Курс  английского  языка  для

аспирантов / Н. И. Шахова, В. Г. Рейнгольд. – Москва : Флинта, Наука, 2004,

360 с.

15. Advanced Expert / Jan Bell, Roger Gower. – Pearson Education Limited

(Longman), 2008. – 207 p.

16. Brown, Douglas H. Principles of language learning and teaching /  H.

Douglas Brown, –  5th ed. – Pearson Education ESL; 5 edition (June 1, 2006). –

410 p.

17. Cambridge Preparation for the TOEFL Test. – Jolene Gear, Robert Gear.

– Cambridge University Press, 2006. – 653 р.

18. Child Dennis. Psychology and the Teacher / Dennis Child. 8th Edition.

Continuum, 2007. – 609 p.

19. English  for  Science  Students  (англійська  мова  для  аспірантів  та

здобувачів) / О. Ф. Бурбак та ін. — Чернівці : Рута, 1998. – 125 с.

20. Evans  Virginia.  Upstream  Proficiency  C2  Student's  Book  /  Virginia

Evans, Lynda Edwards. – Express Publishing UK Ltd, 2002. – 276 p.

21. Harmer Jeremy. The Practice of English Language Teaching (Longman

Handbooks for  Language Teaching) /  Jeremy  Harmer. – Pearson Longman;  5th

Revised edition, 2015. – 446 p.

22. Headway. Student's  book. Advanced. – John and Liz Soars.  – Oxford

University Press, 2003. – 142 р.

23. Language  Leader  (Advanced)  /  Ian  Lebeau,  Gareth  Rees.–  Pearson

Education Limited (Longman), 2010. – 194 p.
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24. Naumova  I.O.  Videolectures  on  Academic  English  (DVD)

(Forthcoming). – Харків: ХНАМГ.

25. New  Cutting  Edge  Advanced.  Students’  book.  Longman.  Pearson

Education Limited, 2005. – 175 р.

26. Winkler Anthony C. Writing the research paper. A handbook / Anthony

C.Winkler, Jo Ray McCuen-Metherell. – Glendale Community College, Emeritus,

2012. – 360 p.

27. Yachontova  T.V.  English  Academic  Writing.  –  Львів:  Видавничий

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 220 с.

Додаткова література:

1. Англо-український словник /  Є. І. Гороть  та  ін.  –  Вінниця :  Нова

книга, 2006. – 1700 с.

2. Практична  граматика  англійської  мови  з  вправами:  Посібник  для

студентів вищих закладів освіти / Л.М. Черноватий та ін. – Т. 1. – Винниця:

Нова книга, 2006. – 276 с.

3. Практична  граматика  англійської  мови  з  вправами:  Посібник  для

студентів вищих закладів освіти / Л.М. Черноватий та ін. – Т. 1. – Винниця:

Нова книга, 2006. – 284 с.

4. Collins English Dictionary: Complete and Unabridged. – Collins; 12th

edition, 2014. – 2340 p.

5. Macmillan  English  dictionary  for  advanced  students.  International

student edition. – London, 2002. – 1692 р.

6. Müller  V.K.  Modern  English-Russian  Dictionary.  160 000  words  and

expressions / V.K.Müller. – Moscow, Russky Yazyk Publishers, 2000. – 879 р.

7. Paperback Oxford English Dictionary. – OUP Oxford; 7 edition, 2012. –

1024 p.

8. Yermolovich D.I. New Comprehensive Russian English Dictionary / D.I.

Yermolovich  and T.M Krasavina.  –  110 000 words  and expressions.  –  Russkiy

Yazyk – Media, Moscow, 2008. – 1524 р.
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Інформаційні ресурси

9. Academic  English  resources

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/learningenglish/activities/aez/resources/ 

10. Advice on Academic Writing http://www.etoronto.ca/writing/ 

11. English for Science Links http://www.hut.fi/rvilmi/EST

12. English  Grammar  in  Use.  –  Режим  доступу:

http://english03.ru/soderzhanie_murphy

13. Online Dictionaries http://www.bucknell.edu/rbeard/diction/html 

14. Oxford Concise Dictionary. – Oxford University Press; 12 edition, 2011.

– CD-ROM.

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – залік.

5. Засоби діагностики результатів навчання:

– тестування;

– письмові контрольні завдання;

– модульні контрольні роботи;

– анотації  до наукових статей;

– написання іноземною мовою плану-проспекту магістерської роботи,

реферату з іншомовної наукової літератури.

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/learningenglish/activities/aez/resources/
http://www.bucknell.edu/rbeard/diction/html
http://english03.ru/soderzhanie_murphy
http://www.hut.fi/rvilmi/EST
http://www.etoronto.ca/writing/
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