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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 

 

 

 

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 
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2. 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 компетентностей:  

Інтегральна компетентність  - Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у галузі соціальної роботи або у процесі навчання, що передбачає 
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проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

СК 09. Здатність встановлювати ефективну комунікацію та доводити знання 

і власні висновки до фахівців різних галузей та нефахівців. 

Очікувані результати навчання.  

ПРН 03. Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-

дослідної  та прикладної  діяльності,  висловлюватися  іноземною  мовою,  як  

усно,  так  і письмово. 

ПРН 06. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для  

професійного зростання,  опановувати  її,  засвоювати  та  продукувати  нові  

знання, розвивати професійні навички та якості, підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що становить 4 

кредити ЄКТС.  

 

3. 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. 

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     

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин  

Денна форма Заочна форма  

Усього 

 

у тому числі Усього у тому числі  

практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

 практичні 

заняття 

самостійна 

робота 
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Змістовий модуль 1. 

Здобуття, обробка та компресія наукової інформації з аутентичних джерел. Професійні 

папери 

 

Тема 1.Іншомовний 

науковий текст. 

Заповнення форми щодо 

участі у конференції/ 

тренінгу. 

16 4 4 
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- - -  

Тема 2. Жанри 

іншомовного наукового 

тексту. 

Різножанрові тексти за 

фахом (аналіз, переклад). 

14 4 4 
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- - -  

Тема 3. Композиції 

видів наукових текстів. 

Загальні/ спеціальні 

запитання до кожного з 

текстів, написання торік-

речень для кожного з абзацу. 

14 4 4 
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- - -  

Тема 4. Лексико-

граматичні особливості 

іномовного наукового 

тексту. 

Вправи з відпрацювання 

Лексико-граматичних 

конструкцій в академічному 

тексті. 

14 4 4 

 

 

 

 

6 

- - -  

Разом за змістовим модулем 1 60 16 44 - - -  
Змістовий модуль 2. 

Науково-дослідницька робота. Академічне та професійне спілкування 

 

 
Пошук та обробка інформації 

(Searching for and Processing 

Information). 

Тема 1. Правила 

оформлення наукового 

дослідження (магістерської 

роботи) в Європі та 

Україні. 

Написання теми, ключових 

слів, методів, цілі та завдань 

власного магістерського 

дослідження. 

16 4 4 
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- - -  
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Тема 2. 

Термінологічний глосарій 

за фахом. 

Написання глосарію з 50 

термінів. 

14 4 4 
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- - -  

Тема 3. Правила 

оформлення бібліографії та 

посилань на джерела 

інформації (в Європі та 

Україні). 

Написання анотованої 

бібліографії до власного 

магістерського дослідження. 

14 4 4 
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- - -  

Тема 4. Написання анотації 

іноземною мовою до 

магістерської роботи.    

14 4 10 - - -  

Разом за змістовим модулем 2 60 16 44 - - -  

Разом 120 32 88     

 

5.    Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. 

 

Науковий текст – діалектика ступенів пізнання. 

Формулювання та узагальнення пізнавальних завдань. 

Переказ та узагальнення основних результатів 

спостереження чи експерименту. Логіка – структурна 

композиція наукового тексту рідною мовою та 

іноземною. Сигнальна функція абзацу. Пошуковий 

образ статті. Заголовочний комплекс. 

4 

 

 

 

2. 

 

 

Анотація, тезиси, наукова стаття, наукова доповідь, 

науковий проект, магістерська робота. Основні 

методологічні параметри наукового дослідження в 

іншомовних наукових текстах. 

4 

 

 

 

3. 

 

Структура анотації, тезисів, наукової статті, наукової 

доповіді, наукового проекту, магістерської роботи. 

Структура патенту в Європі та США. Назва 

(заголовок), анотація, введення, основна частина, 

 

4 
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висновки, виявлення вдячності, посилання на 

джерела. 

4. Лексика та фразеологія наукового тексту. Концепт, 

поняття, термін. Терміносфера фаху. Понятійний 

апарат. Умовні позначення, символи, скорочення і 

терміни в іномовному науковому тексті. 

4  

5. 

 

План наукового дослідження магістра відповідно до 

вимог 

 

 

 

6. 

 

Пошук еквівалентної відповідної рідній мові 

термінології в лексикографічних джерелах Європи та 

Америки. 

 

4 

 

 

 

7. 

 

 

Системи посилань та оформлення бібліографії в 

магістерській роботі 

4 

 

 

 

8. Композиція анотації, лексичні та фразеологічні кліше, 

граматичний регістр анотації. Види анотацій 

4  

 РАЗОМ  32  

 

                                                                                                              

6. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Підготовка до практичних занять. 24  

2 Індивідуальне навчальне завдання (ІНЗ):  Укладання 

портфоліо студента. 

•  три різножанрових тексти за фахом + 10 загальних/ 

спеціальних запитань до кожного з текстів; 

• текст усної презентації в формі Power-Point обсягом 6 - 

10 хвилин з відповідями на питання (текст: 500-1000 

слів, запитання: не менш ніж п’ять) та поясненням 

інформації, представленої у графічній формі; 

• резюме; супровідний лист; мотиваційний лист. 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

20 

 

 Разом  88  

 

 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

Денна форма 
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1 Підготовка до практичних занять. 28 

2 Укладання портфоліо магістра 80 

Тема 1. Заповнення форми щодо участі у конференції/ 

тренінгу. 

Тема 2. Різножанрові тексти за фахом (аналіз, переклад). 

Тема 3. Загальні/ спеціальні запитання до кожного з 

текстів, написання торік-речень для кожного з абзацу. 

Тема 4. Вправи з відпрацювання Лексико-граматичних 

конструкцій в академічному тексті. 

Тема 5. Написання теми, ключових слів, методів, цілі та 

завдань власного магістерського дослідження. 

Тема 6. Написання глосарію з 50 термінів. 

Тема 7. Написання анотованої бібліографії до власного 

магістерського дослідження. 

Тема 8. Написання анотації іноземною мовою до 

магістерської роботи.     

8 

 

8 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

8 

 

10 

 Разом  68 

 

6. Методи навчання 

• індивідуальнa, груповa, колективнa роботи в аудиторії; 

• мозковий штурм (brain storm);      

• обмін думками (think-pair-share);       

• рольова гра (role play);                                                               

• застосування сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій; 

• використання інтернет-ресурсів. 

 

7. Методи контролю 

• попередній (вхідний) контроль (placement test); 

• попередній (вхідний), поточний, рубіжний і підсумковий контроль; 

• перевірка перебігу виконання домашніх завдань, науково-дослідних робіт; 

• усний, письмовий тестовий контроль; 

• метод самоконтролю студента. 

•  

 

10. Питання для підсумкового контролю 

1.The role and functioning of the family. 

2. The place of Social Work in the system of science. 

3. The applied character of Social Work. 

4. Advantages and disadvantages of my future profession. 

5. The role of Social Work in Ukraine and World. 

6. Kyiv and Ukraine. 

7. London and the United Kingdom. 

8. Washington D.C. and the USA. 
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9. Discoveries and biography of I.I. Mechnikov. 

10. The Constitution of Ukraine. 

11. The role of Ukraine in the world. 

12. The prominent Ukrainian scientist. 

13. The episode from the history of Ukraine. 

14. Work of the prominent World Social Organization. 

15. We protect Natural Environment. 

16. The political system of Ukraine. 

17. We go in for sports. 

18. The political system of the USA. 

19. The political system of the UK. 

20. The role of the Economy in the modern world. 

21. Globalization processes. 

22. The system of social policy in Ukraine. 

23. Advanced technologies and advanced software. 

24.Work of voluntaries in Ukraine and World. 

25. The problem of suicide in Ukraine and world. 

26. We do shopping. 

27. My last visit to a doctor. 

28. Ordering food. 

29. Booking a ticket. 

30. Staying in a hotel. 

 

11.  Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль Підсумковийко

нтроль 

Портфоліо 

магістра 

Сума 

балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль 

№ 2 

   

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8    

5 5 5 5 5 5 5 5 10 50 100 

Т1, Т2 ... Т22 – теми змістових модулів 

 

 

12. Методи оцінювання  

• Усний контроль. 

• Письмовий контроль. 

• Тестовий контроль. 

• Практична перевірка. 

• Оцінка успішності навчання студента студентами групи (peer 

assessment). 
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13. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

 

1.  Кононенко А.О. Методичні рекомендації до курсу «Англійська мова» для 

здобувачів другого(магістерського) рівня вищої освіти/ Одеса, Удача. 2020 – 32с.. 

 

15. Рекомендована література 

Основна 

1. Агафонова Л. И. Social work. What is it? – Учебное пособие по английскому 

языку для студентов гуманитарных факультетов и институтов, 

обучающихся по специальности “Социальная работа”, 2-е изд., испр. / Л. И. 

Агафонова, Н.А. Вакурина, В.В. Верхотурова.– Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2007.– 99с.  

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

соціальної роботи в процесі вивчення курсу англійської мови. Ужгород: 

УжДУ, 2000. — 152 [1] с 

4. Жигунова Ж. Г. Английский язык для студентов II курса ДО по 

специальности «Социальная работа»: учебное пособие / Ж. Г. Жигунова.– 

Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009.– 48 с. 

5.  Ж.Г. Жигунова. Англо-русский словарь терминов по социальной работе. - 

Омск: Издательство ОГМА, 2003.- 68 с. 
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6. 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.  

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

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

9.  Sharman, E. (2005) Across Cultures. Edinburgh: Pearson Education Limited. – 

159 p. 

10.Comfort, J. (1996) Effective Telephoning. Oxford: Oxford University Press. – 

126 p.  

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

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

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

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

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

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

15. 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.- xv, 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.  
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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 

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

