
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Іноземна мова за професійним спрямуванням  

 

Вивчення дисципліни дає можливість майбутньому науковцю  оволодіти 

навичками презентації  іноземною мовою у відповідності до світових 

стандартів та брати участь у дискусіях під час роботи міжнародних наукових 

заходів; визначати позицію, точку зору й наміри мовця; здійснювати пошук й 

опрацювання інформації у різних джерелах наукового характеру; вміти писати 

різні види ділової документації. 

Мета навчальної дисципліни - формування комунікативних мовленнєвих 

компетенцій, які використовуються у різних контекстах залежно від різних 

умов та різних потреб для здійснення різних видів мовленнєвої діяльності. 

  

Завданнями навчальної дисципліни є  
 удосконалення навичок читання та перекладу літератури за фахом; 

 засвоєння лексики за професійною тематикою; 

 закріплення граматичного матеріалу, необхідного для побудови 

адекватних висловлювань; 

 удосконалення навичок усного та письмового спілкування за допомогою 

телефону, телефаксу, міжнародної комп'ютерної мережі Інтернет в 

ситуаціях, наближених до реальності; 

 розвиток навичок письма; 

 розширення знань студентів про побут, культуру, цінності, економіку та 

традиції різних культур, 

 закріплення навичок анотування та реферування науково-технічної 

літератури; 

 формування навичок написання та оформлення документації. 

 

Сформовані компетентності: 

 Здатність здійснювати презентації та брати участь у дискусіях під час 

участі в міжнародних наукових заходах, визначати позицію, точку зору 

й наміри мовця. 

 Здатність написання ділової документації. 

 Здатність презентувати професійні досягнення та брати участь у дискусії 

у робочих ситуаціях. 

 Здатність обговорювати практично вільно і без попередньої підготовки 

різні теми з носіями мови, не створюючи додаткових незручностей для 

них. 

 Здатність здійснювати пошук й опрацювання інформації у різних 

джерелах наукового характеру. 

 

Програмні результати навчання: здійснювати презентації та брати 

участь у дискусіях під роботи міжнародних наукових заходів; визначати 



позицію, точку зору й наміри мовця; здійснювати пошук й опрацювання 

інформації у різних джерелах наукового характеру; вміти писати різні види 

ділової документації. 

 

Програма навчальної дисципліни. 

Тема 1. Ukraine. Agriculture of Ukraine. 

Тема 2. The United Kingdom. Agriculture of the United Kingdom.  

Тема 3. The USA. Agriculture of the United States. 

Тема 4. Canada. Agriculture of Canada. 

Тема 5. Australia. New Zealand. Agriculture of Australia and NZ. 

Тема 6. Classification of animals. Cattle breeding. Sheep breeding. 

Тема 7. Pig breeding and poultry keeping. 

Тема 8. Milk and dairy products production. 

Тема 9. Meat and meat products production. 

Тема 10. Storage and safety of livestock products. Genetically modified 

organisms (GMO). 

 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин – 120 

Кількість кредитів – 4 

Форма семестрового контролю – екзамен 

 

Основні джерела для вивчення дисципліни 
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Система оцінювання знань: 

Поточний контроль – оцінювання виконаних завдань на практичних 

заняттях, виконання самостійної роботи та тестових завдань. 

Підсумковий контроль – екзамен у першому семестрі. 
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