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 Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Іноземна мова (англійська) за 

професійним спрямуванням» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів спеціальності 231 соціальна робота. 

Предмет курсу включає в себе лексичні, граматичні та стилістичні 

особливості наукового дискурсу для забезпечення успішної професійної та 

наукової кар’єри магістра за спеціальністю «Соціальна робота». 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

1-й рік навчання, 1-й семестр викладання 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Здобуття, обробка та компресія наукової інформації з аутентичних 

джерел. Професійні папери 

2. Науково-дослідницька робота. Академічне та професійне 

спілкування 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою курсу “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням”  

є формування у студентів комунікативної компетентності, необхідної для 

спілкування у знайомих/ типових ситуаціях, які зустрічаються в академічному 

та загально-професійному контекстах.  

 

Завдання:  

Освітні:    • сформувати у студентів загальні компетентності (знання, 

вміння та навички: вміння вчитися та продовжувати навчання 

впродовж життя);  

• сприяти розвитку здібностей до самооцінювання та 

здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам 

продовжувати освіту в академічному та професійному 

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

диплома про вищу освіту.  

Пізнавальні: • залучати студентів до таких академічних видів діяльності, 

які активізують і далі розвивають увесь спектр пізнавальних 

здібностей. 

Розвивальні: • допомагати студентам у формуванні загальних 

компетентностей з метою розвитку особистої мотивації 

(цінностей, ідеалів);  

• зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а 

також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови. 

Соціальні:   • сприяти становленню критичного самоусвідомлення та 



 

 

умінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне 

середовище, що постійно змінюється. 

Соціо-

культурні: 

• сприяти розумінню різнопланових міжнародних соціо-

культурних проблем для того, щоб діяти належним чином у 

культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій. 

Практичні: • сформувати у студентів загальні фахові комунікативні 

компетентності для забезпечення спілкування в знайомому 

академічному та професійному середовищі. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

КСО.03 - здатність учитися; 

КСО 06. адаптивність і комунікабельність; 

ІК 02  - - володіння іншою мовою (мовами); 

ІК 04.  навички управління інформацією та знаннями; 

КСП 06. -- здатність до аналізу результатів власної мовленнєвої діяльності 

та до удосконалення комунікативної культури як важливого компонента іміджу 

сучасного фахівця;  

Очікувані результати навчання.  

- забезпечення гарантії оволодіння якісними знаннями з іноземної 

мови для вільного професійного спілкування у сфері соціальної роботи 

- уміння правильно використовувати мовні засоби залежно від сфери й 

мети спілкування; 

- уміння представляти результати досліджень  іноземною мовою; 

- користування іншою мовою у межах фахової, побутової, суспільно-

політичної тематики; 

- практичне володіння іноземною мовою в обсязі тематики, зумовленої 

професійними потребами;  

- здійснювати якісний переклад як різновид комунікативної діяльності в 

процесі опосередкованої міжкультурної комунікації, як у письмовій, так і в 

усній формі; 

- наукове та професійне спрямування іноземної мови у сфері соціальної 

роботи. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що становить 

4 кредити ЄКТС.  

 

2. Зміст навчальної дисципліни 
 

1. Змістовий модуль 1. Здобуття, обробка та компресія наукової 

інформації з аутентичних джерел. Професійні папери 

Тема 1.Іншомовний науковий текст. 



 

 
 

Тема 2. Жанри іншомовного наукового тексту. 

Тема 3. Композиції видів наукових текстів. 

Тема 4. Лексико-граматичні особливості іномовного наукового тексту. 

 

Змістовий модуль 2. Науково-дослідницька робота. Академічне та 

професійне спілкування 

 

Тема 1. Правила оформлення наукового дослідження (магістерської 

роботи) в Європі та Україні. 

Тема 2. Термінологічний глосарій за фахом. 

Тема 3. Правила оформлення бібліографії та посилань на джерела 

інформації (в Європі та Україні). 

Тема 4. Написання анотації іноземною мовою до магістерської роботи     

 

2. Рекомендована література 
 

Основна 

1. Англо-українсько-російський словник психологічних термінів// Н.О. 

Костюк, А.О. Кононенко, О.І. Крошка. -  Одеса , Астропрінт .- 2001. 

2. Байбакова І., Гасько О., Федоришина М. Спілкуємося англійською 

мовою (середній рівень) Видання п’яте (відредаговане і доповнене) / Підручник. – 

Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2012. – 276 с. 

3.  Кононенко А.О. Методичні рекомендації для підготовки до 

модульних робіт з англійської мови для студентів І курсу психологічного 

факультету заочної та денної форм навчання .- Одеса. Удача. 2010 -25с. 

4. Кононенко А.О.Методична розробка «Програмоване навчання 

граматики англійської мови для студентів 1 курсу заочної і денної форми 

навчання відділення «Психологія».Частина 1. Одеса. Удача.2012 – 40с. 

5. Кнодель Л.В.  Англійська мова  для  психологів-бакалаврів: навч. 

посіб. для студ.ВНЗ / Кнодель Л.В. – К.: Видавництво “А.В. Полівода”, 2010.  -  

336 с. 

6. Кухарська В. Б. Англійська мова для психологів: Навчально-

методичний посібник/ Кухарська В. Б.- К.: Фірма «ІНКОС», 2007. – 326с. 

7.   Одарчук С. І. Англійська мова для психологів / С. І. Одарчук, Н.А. 

Одарчук . –К: МАУП, 2008. – 200с.   

8.Федорова Л.М. Английский язык для психологов/ Федорова Л.М. - 

Ростов, 2006. – 558с.Evans V., Dooley J. Upstream Pre-Intermediate 3. Student’s 

Book. Express Publishing, 2004. 



 

 

9. Evans, V. (1998) Successful Writing. Blackpill: Express Publishing. – 116 p.  

10. Quick Placement Test (2001) Oxford: Oxford University Press.  

11.  Sharman, E. (2005) Across Cultures. Edinburgh: Pearson Education 

Limited. – 159 p. 

12. Comfort, J. (1996) Effective Telephoning. Oxford: Oxford University 

Press. – 126 p.  

13. Ellis, M. and Nina O’Driscoll (1992) Socialising. Longmann. – 129 p. 

14. Cambridge English for Job-hunting (with Audio-CD) / Colm Downes. – 

Cambridge University Press. – 2nd ed., reprinted. – 2009. – 112 p. 

15.  Amos Julie-Ann. Pass that job interview.– Oxford: How to books, 2009.– 

92 p. 

16.  Farr M. The Quick Resume & Cover Letter Book: Write and Use an 

Effective Resume in Only One Day. – Jist Works, 2007. – 404 р. 

17. How to Write a Great CV: Discover What Interviewers Are Looking For, 

Focus on Your Strengths And Perfect Your Presentation / Paul McGee. – How To 

Books. – 2nd ed., illustrated. – 2006. – 176 p. 

Додаткова 

1. Gleitman Basic Psychology / J.Jonides, P.Rozin. – NY: Norton & 

Company, 1992. – 280 p.  

2.  Ellis H.C., Hunt R.R. Fundamentals of Cognitive Psychology. – Boston: 

McGraw Hill, 1993. – 403 p. 

3. Eysenck M.W., Flanagan C. Psychology for A2 level. – Philadelphia: 

Taylor & Francis Inc. ltd., 2001. – 898 p.  

4. Morris C.G., Maisto A.A. Understanding Psychology. – Upper Saddle 

River: Prentice Hall, 2001. – 532 p. 

5.  Myers D.G. Psychology. – NY: Worth Publishers, 1992. – 636 p. 

6. Badger I. English for work. Everyday Business English (with Audio CD) 

/ Ian Badger. –Longman, 2003.–90 p. 

7.  Bly Robert W. Letter Writing Handbook. Webster’s New World. – 

Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2004. – 603 p. 

8.  Successful writing: Intermediate / Virginia Evans. - Express Publishing, 

2000.  
 

Електронні інформаційні ресурси  
 
1. Intro to Academic Research, Writing, and Presentations 

http://www.youtube.com/watch?v=YYOVgzeJqiY&feature=related  

2. Writing an Abstract: Research Paper-Communications 600 

www.youtube.com/watch?v=_C7YhazRhtA 

3. Academic Presentations 

http://www.youtube.com/watch?v=43IRMkTV1LA&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=YYOVgzeJqiY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_C7YhazRhtA
http://www.youtube.com/watch?v=43IRMkTV1LA&feature=related


 

 
 

4. https://www.verywell.com/what-is-gestalt-psychology-2795808 

5. https://www.psychologytoday.com/ 

6. https://psychology.stanford.edu/ 

7. http://www.apa.org/topics/ 

8. https://ppc.sas.upenn.edu/ 

9. www.experienceperctption.com. 

10. https://www.verywell.com/what-is-the-biological-perspective-2794878 

11. https://www.beyondblue.org.au. 

12. https://www.psychology-canada.ca/what-is-psychology-modern-

psychology-defined/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 

 

5. Методи діагностики успішності навчання    

• Усний контроль. 

• Письмовий контроль. 

• Тестовий контроль. 

• Практична перевірка. 

• Оцінка успішності навчання студента студентами групи (peer 

assessment). 

https://www.verywell.com/what-is-gestalt-psychology-2795808
https://psychology.stanford.edu/
http://www.apa.org/topics/
https://ppc.sas.upenn.edu/
http://www.experienceperctption.com/
https://www.verywell.com/what-is-the-biological-perspective-2794878
https://www.beyondblue.org.au/

