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Програма навчальної дисципліни «Наукова іноземна мова (англійська)» 

орієнтована на формування у майбутніх фахівців навичок академічного та 

ділового письмового й усного спілкування; знань, необхідних для 

опрацювання автентичного англомовного матеріалу й оволодіння новітньою 

науковою інформацією; умінь брати участь у діловому та академічному 

дискурсах.  

 

Мета дисципліни: Програма навчальної дисципліни «Наукова іноземна мова 

(англійська)» орієнтована на формування у майбутніх фахівців навичок 

академічного та ділового письмового й усного спілкування; знань, необхідних 

для опрацювання автентичного англомовного матеріалу й оволодіння 

новітньою науковою інформацією; умінь брати участь у діловому та 

академічному дискурсах.  

Завдання дисципліни: сформувати у студентів навички наукового 

спілкування іноземною мовою, а саме: 

1) на рівні письма: оволодіти стилями написання есе-аргументації, есе-

розв’язання проблем, есе-подання особистої думки, реферування та 

анотування із достатнім ступенем граматичної коректності; 

2) на рівні усного мовлення:  реагувати на основні ідеї та розпізнавати 

важливу наукову інформацію; 

3) на рівні читання: розуміти загальний зміст наукового тексту, знаходити 

конкретну інформацію, розуміти деталі; 

4) на рівні аудіювання: розуміти та розпізнавати інформацію в ході 

професійно-наукових обговорень. 

Пререквізити дисципліни: попереднє вивчення іноземної мови, володіння 

відповідним лексичним мінімумом зі спеціальності, граматичним мінімумом 

(морфологія, синтаксис), словотворчим мінімумом, основами перекладу 

науково-професійного тексту. 

Постреквізити дисципліни: знання основ сучасного наукового дискурсу; 

володіння стилями написання різних типів есе, реферування й анотування; 

уміння розпізнавати важливу наукову інформацію; розуміння змісту 

наукового тексту; розуміння й участь у професійно-наукових обговореннях. 



Компетентності (відповідно до освітньої програми, у тому числі 

компетентності, що спрямовані на формування соціальних навичок (soft 

skills)): 

ЗК-1 Здатність до усної та письмової професійної комунікації іноземною 

мовою. 

ЗК-З. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію з piзних джерел. 

ЗК-4. Здатність працювати самостійно та в команді. 

ЗК-5. Здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові 

дослідження, готувати наукові тексти. 

СК-9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, 

готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та 

рівня кваліфікації. 

Заплановані результати навчання (відповідно до освітньої програми). У 

результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основи сучасного наукового дискурсу, різні стилі написання есе, 

резюме, анотацій; 

вміти: використовувати іноземну мову для забезпечення результативної 

наукової та професійної діяльності; спілкуватися іноземною мовою усно i 

письмово з наукових питань для підвищення свого фахового та особистісного 

рівня; аналізувати та реагувати на основні ідеї наукової інформації; знаходити 

конкретну інформацію, розуміти деталі; розуміти та розпізнавати інформацію 

в ході професійно-наукових обговорень. 

Методи навчання: проектно-орієнтовані, пошуково-дослідницькі, 

комунікативні. 

Форми навчання: групова робота, робота в міні-групах, індивідуальна робота. 

 


