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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 

 

годин – 120 

 

залікових модулів – 1 

 

змістових модулів –2 

 
 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 
 (шифр і назва) 

 

Спеціальність __  

231 Соціальна робота 
 (код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 
 

Нормативна  

Рік підготовки: 

1-й  

Семестр 

1-й  

Практичні: 

32 години 

 

- 

 

 Самостійна робота:  

88 годин - 

  

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Іноземна мова (англійська) за професійним 

спрямуванням» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

другого (магістерського) рівня    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 

 

Дисципліна Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням є 

нормативною дисципліною професійної підготовки. Її вивчення ґрунтується на 

раніше засвоєних студентами знаннях з дисципліни: «Іноземна мова 

(англійська)». 

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. 

Професійні папери. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета 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 

загальних та спеціальних компетентностей:  

ЗК 04. Вільне володіння та здатність спілкуватися діловою англійською мовою 

усно і письмово (або іншою іноземною мовою) у межах професійної діяльності. 

СК 01. Здатність  до  розуміння  та  використання  сучасних теорій,  методологій  і  

методів  соціальних  та  інших наук, у тому числі методи математичної статистики 

та кількісні  соціологічні  методи,  стосовно  завдань фундаментальних  і  

прикладних  досліджень  у  галузі соціальної роботи. 

СК 16. Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в практичну 

діяльність у галузі соціальної роботи. 

Програмні результати навчання. Очікується, що у результаті успішного 

вивчення навчальної дисципліни магістр буде вміти: 

ПРН 03. Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-

дослідної  та прикладної  діяльності,  висловлюватися  іноземною  мовою,  як  

усно,  так  і письмово. 

ПРН 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та  відповідати  

своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що становить 4 

кредити ЄКТС.  

 

 



 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

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. 

Різножанрові  тексти за фахом  загальні/ спеціальні запитання до текстів. 

Тема 3. Композиційні види наукових текстів. 

Тема 4. Лексико-граматичні особливості іномовного наукового тексту. 

 

Змістовий модуль 2. Науково-дослідницька робота. Академічне та професійне 

спілкування. Професійні папери. 

 

Тема 5. Правила оформлення наукового дослідження (магістерської роботи) в 

Європі та Україні. Презентація в формі Power-Point. 

Тема 6. Написання резюме,  супровідного листа, мотиваційного листа. 

Тема 7. Термінологічний  глосарій за фахом. Правила оформлення бібліографії та 

посилань на джерела інформації (в Європі та Україні). 

Тема 8. Написання анотації  англійською мовою до магістерської роботи.



 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. 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. 

2. Гаврилюк Н.О., Пічкар О.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців 

соціальної роботи в процесі вивчення курсу англійської мови. Ужгород: 

УжДУ, 2000. 152 с. 

3. English for Sociologists : курс лекцій з англійської мови для студентів 

спеціальності "Соціальна робота"/ Дроздова Н. В., Толстих Н. В..  

Донецьк: Наука і освіта 2008. 148 с.  

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

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

6. Sharman, E. (2005) Across Cultures. Edinburgh: Pearson Education Ltd. 159 p. 

7. Comfort, J. (1996) Effective Telephoning. Oxford: Oxford Univ. Press.126 p.  

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

9.  Colm Downes Cambridge English for Job-hunting (with Audio-CD).  Cambridge 

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

10.  Amos Julie-Ann. Pass that job interview. Oxford: How to books, 2009. 92 p. 

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

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

12. 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. Barker R. The Social Work Dictionary. 2nd ed. Silver Spring: NASW Press. 1991. 

287 p. 

2. Badger I. English for work. Everyday Business English (with Audio CD) / Ian 

Badger. –Longman, 2003. 90 p. 

3.  Bly Robert W. Letter Writing Handbook. Webster’s New World. Indiana: Wiley 

Publishing, Inc., 2004. 603 p. 

4. Geraldine Ludbrook English for International Social Work / Geraldine Ludbrook. 

UNIVERSITA CA’ FOSCARI VENEZIA.2011.142 p.  

5. Guez, W. Social work / Wilms Guez and John Allen.– Swaiziland.– [Електронний 

ресурс] [Режим доступу]// http://www.unesco.org/education/mebam/ 

module_3.pdf  



 

 

6. James Gault New Headway Talking Points./ James Gault. Oxford. 87 p.  

7. Jenny Dooley. Grammarway 1, 2, 3, 4./ Jenny Dooley, Virginia  

8. Evans. – Express Publishing, 2006.  

9. Raymond Murphy Essential Grammar in Use./ Raymond Murphy. Cambridge 

University Press, 1994. 259p.  

10. Raymond Murphy Essential Grammar in Use./ Raymond Murphy. Cambridge 

University Press, 1985. 328 p 

11. Social work in Russia: Материалы конф. «Association of Pedagogues and Social 

Workers of Russia». 24-29 мая. М., 1993. 

12.  Successful writing: Intermediate / Virginia Evans. Express Publishing, 2000.  

 

Електронні інформаційні ресурси 

1. https://academic.oup.com/sw 

2. https://ru.calameo.com/read/005469656a05e4983386b 

3. https://www.ukma.edu.ua/eng/index.php/studies/departments/faculty-of-social-

sciences-and-social-technologies/school-of-social-work 

4. https://www.socialworkdegreeguide.com/faq/what-is-social-work/ 

5. https://www.socialworkguide.org/ 

6. https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/social-worker 

7. https://thebestschools.org/careers/best-social-work-jobs/ 

8. https://www.casw-acts.ca/en/what-social-work 

9. https://www.basw.co.uk/resources/become-social-worker 

10.  https://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/social-workers.htm 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

 

Іспит у формі усного опитування магістра та перевірки портфоліо. 

 

5. Методи діагностики успішності навчання    

 

Поточний і періодичний контроль: усне опитування, контрольні письмові 

роботи, оцінювання доповідей, оцінювання активності на занятті, тестування. 

Підсумковий контроль: усний іспит, оцінювання портфоліо. 

https://academic.oup.com/sw
https://ru.calameo.com/read/005469656a05e4983386b
https://www.ukma.edu.ua/eng/index.php/studies/departments/faculty-of-social-sciences-and-social-technologies/school-of-social-work
https://www.ukma.edu.ua/eng/index.php/studies/departments/faculty-of-social-sciences-and-social-technologies/school-of-social-work
https://www.socialworkdegreeguide.com/faq/what-is-social-work/
https://www.socialworkguide.org/
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/social-worker
https://thebestschools.org/careers/best-social-work-jobs/
https://www.casw-acts.ca/en/what-social-work
https://www.basw.co.uk/resources/become-social-worker
https://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/social-workers.htm

