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І. Мета та зміст навчальної дисципліни 

Вивчення іноземних мов є необхідною і невід'ємною складовою частиною загальноосвітньої 

професійної підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. Це зумовлено 

інтернаціоналізацією наукового спілкування, розвитком співпраці фахівців і вчених на 

глобальному рівні і розширенням сфери наукового дискурсу в сучасній комунікації. Тому при 

вивченні іноземної мови пріоритетним є знання структур і стратегій наукового дискурсу, форм і 

засобів комунікації, а також вміння ними оперувати. Курс вивчення іноземної мови носить, таким 

чином, професійно-орієнтований і комунікативний характер, а дисципліна спрямована на 

оволодіння практичними мовними навичками відповідно до умов наукового спілкування.  

Дисципліна "Іноземна мова для професійної комунікації" є дуже важливою, оскільки вона 

допомагає підготовці кваліфікованих фахівців як активних учасників всіх глобалізаційних 

процесах –це їхнє глибоке занурення в міжкультурне спілкування, розвиток їхніх комунікативних 

здібностей у сферах професійного та ситуаційного спілкування в усній та письмовій формах, 

поліпшення знань іноземної мови в різних видах мовленнєвого діяльності, що об умовлено 

професійними потребами. Все це збільшує попит на кваліфікованих випускників (спеціалістів), 

що володіють іноземними мовами, включаючи мову міжнародного спілкування, і робить 

необхідним вивчення курсу «іноземна мова для професійної комунікації». 

Мета дисципліни — оволодіння студентами необхідним та достатнім рівнем 

комунікативної компетентності для вирішення соціальних та комунікативних завдань у різних 

галузях культурної, професійної та наукової діяльності, у взаємодії із закордонними партнерами, 

а також для подальшого самовдосконалення. 

Предметом дисципліни "Іноземна мова для професійної комунікації" є вивчення базових i 

граматичних структур, що є необхідними для вираження відповідних функцій та понять, а також 

для розуміння і продукування основних типів текстів в академічній та професійній сферах; 

основнi правила синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати основні типи 

текстів в академічній та професійній сферах; мовнi форми, властивi для нейтрального регістру 

академічного і професійного мовлення; необхідний діапазон словникового запасу (у тому числі 

базової термінології), що є достатнім в академічній та професійній сферах. 

Основні завдання вивчення дисципліни: формування у здобувачів навичок вільного 

володіння іноземною мовою як засобом спілкування в професійно-орієнтованих сферах 

комунікації, підвищення рівня лінгвістичної компетенції в професійній сфері. 

ІІ. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

Програмні результати навчання: 

Здатність ефективно спілкуватися зі спеціальною та загальною аудиторіями іноземною 

мовою, використовуючи відповідну лексику, методи, техніки та прийоми, а також представляти 

складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно й письмово, використовуючи відповідну 

лексику. 

Набуття навичок ораторської майстерності іноземною мовою для публічного 

представлення. 



Застосування сучасних інформаційних і комунікаційних технологій іноземними мовами, 

включаючи методи отримання, обробки та зберігання наукової інформації. 

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва, представляти 

широкій науковій спільноті й громадськості наукові результати. 

Мати соціокультурні і соціолінгвістичні знання, уміння і навички, які забезпечать його 

входження в іншомовне середовище і сприятимуть його соціалізації у ньому. 

Уміння вільно спілкуватися в різних ситуаціях; формулювати власну думку, висловлювати 

почуття щодо життєвих явищ, суспільних та інших проблем; розуміти інших людей, знаходити 

спільну мову з ними. 

Уміння орієнтуватися в потоці різноманітної інформації іноземною мо вою; знаходити, 

сприймати аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості, одержані в словесній чи 

іншій формах. 

ІІІ. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за темами  

Тема 1. Функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості. 

Тема 2. Основні граматичні категорії. 

Тема 3. Особливості ділового мовлення. 

Тема 4. Особливості формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою. 

Тема 5. Особливості формування знань і вмінь науково-дослідного спрямування. 

Тема 6. Підготовка наукових публікацій іноземною мовою. 

Тема 7. Участь у грантових проектах і ділове листування. 

Тема 8. Узагальнення результатів наукового дослідження іноземною мовою. 

Тема 9. Професійно орієнтовані (друковані й електронні) тексти. 

Тема 10. Супроводження власних результатів наукового дослідження та їхнє представлення 

іноземною мовою. 
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