
Дисципліна:  

ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) 
 

Володіння другою іноземною мовою збільшує кількість джерел здобуття 

спеціальних умінь і знань за фахом, розширює досвід застосування нових знань 

для вирішення професійних завдань. Мета курсу - розвиток і формування 

професійно-комунікативної компетентності для забезпечення ефективного 

усного та письмового спілкування англійською мовою відповідно до вимог 

Європейських стандартів. Рівень компетентності дозволить практичне 

використання англійської мови як у професійній діяльності, так і з метою 

подальшої самоосвіти.  

Підготовка фахівців, які володіють англійською мовою як другою 

іноземною, передбачає оволодіння певним рівнем іншомовної культури. При 

цьому під іншомовною культурою розуміється усе те, що здатен дати 

здобувачам вищої освіти процес оволодіння іноземною мовою в навчальному, 

пізнавальному та виховному аспектах. Досягнення практичного володіння 

англійською мовою як другою іноземною передбачає удосконалення навичок та 

вміння самостійно читати, перекладати, реагувати на основні ідеї та 

розпізнавати важливу наукову інформацію, розуміти та розпізнавати 

інформацію в ході професійно-наукових обговорень, реферувати літературу за 

фахом. 

 

Завдання дисципліни: 
1) розвиток діяльнісної комунікативної компетентності, що передбачає 

практичне оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності та комунікативне 

використання англійською мовою як другою іноземною як у повсякденних, 

загальних ділових ситуаціях, так і у фахових; 

2)  практичне володіння мовою в рамках тематики, передбаченої 

програмою; 

3) усвідомлення міжкультурних відмінностей, розуміння чужої та своєї 

культур; 

4) удосконалення таких навичок і умінь у різних видах мовленнєвої 

діяльності, які після закінчення курсу дадуть здобувачам можливість: 

 брати участь в усному спілкуванні англійською мовою; 

 давати адекватний переклад тексту; 

 усно та письмово викладати зміст тексту(анотування, реферування). 

 

Тематика занятть: 

Освіта в Україні, Англії та США. Вища освіта. Наша академія. Іменник, 

займенник, прикметник, числівник. Артикль. 

Майбутня професія. Основні форми дієслова. Типи висловлювання в 

часовій формі Simple. 



Прийом завдань з самостійної роботи студентів. 

Часові форми Continuous в активному стані. 

Часові форми Perfect в активному стані. 

Прийом завдань з самостійної роботи студентів. 

Міжнародне співробітництво, Європейський союз, ООН, МВФ та ін. 

Модальні дієслова, їх еквіваленти. 

Презентації. 

Часові групи Simple, Continuous, Perfect в пасивному стані дієслова 

Узгодження часів. Непряма мова. 

Прийом завдань з самостійної роботи студентів. 

Безособові форми дієслова. Інфінітив та його звороти. Герундій, 

дієприкметник. 

Умовні речення. 

Анотування та  реферування. 

 


