
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНОЗЕМНА  МОВА (за професійним спрямуванням)» 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти професійних мовних 

компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у 

культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. 

Завдання: формувати у здобувачів вищої освіти загальні та професійно-

орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для забезпечення їхнього 

ефективного спілкування в професійному середовищі; сприяти формуванню у 

здобувачів вищої освіти здатності до самоосвіти, що надасть їм змогу 

продовжувати вивчати мову і після закінчення вищого навчального закладу; 

залучати здобувачів вищої освіти до таких академічних видів діяльності, які 

активізують і розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей; 

допомагати здобувачам вищої освіти у формуванні загальних компетенцій з 

метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати 

впевненість здобувачів вищої освіти як користувачів мови, а також позитивне 

ставлення до вивчення мови; досягти розуміння важливих і різнопланових 

міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у 

культурному розмаїтті професійних і академічних ситуацій. 

Предмет дисципліни: Предметом вивчення дисципліни є обсяг лексики 

та граматики іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне 

спілкування та одержати необхідну професійну інформацію з іноземних видань. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

 

Тема 1. Я студент 

Тема 2. Моя академія 

Тема 3. Ми вивчаємо іноземну мову. 

Тема 4. Вища освіта в Україні. 

Тема 5. Вища освіта у Великій Британії. 

Тема 6. Економіка України. 

Тема 7. Економіка Великої Британії. 

Тема 8. Економіка США 

Тема 9. Операційна система 

Тема 10. Автоматизація 

Тема 11. Міжнародний бізнес 

Тема 12. Комп’ютерні мережі 

Тема 13. Всесвітня павутина 

Тема 14. Розробники веб – сайтів 

Тема 15. Обробка текстів 

 

 



АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ») 

 

ВВЕЕТТЕЕРРИИННААРРННАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА 

ССППЕЕЦЦІІААЛЛЬЬННІІССТТЬЬ    221111  ВВЕЕТТЕЕРРИИННААРРННАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА 

ГГААЛЛУУЗЗІІ  ЗЗННААННЬЬ  2211  ВВЕЕТТЕЕРРИИННААРРННАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА 

 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти професійних мовних 

компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у 

культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. 

Завдання: практичне: формувати у здобувачів вищої освіти загальні та 

професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для 

забезпечення їхнього ефективного спілкування в професійному середовищі; 

освітнє: сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти здатності до 

самоосвіти, що надасть їм змогу продовжувати вивчати мову після закінчення 

вузу; 

пізнавальне: залучати здобувачів вищої освіти до таких академічних видів 

діяльності, які активізують і розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних 

здібностей; 

розвиваюче: допомагати здобувачам вищої освіти у формуванні загальних 

компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); 

зміцнювати впевненість здобувачів вищої освіти як користувачів мови, а також 

позитивне ставлення до вивчення мови; 

соціокультурне: досягати розуміння важливих і різнопланових 

міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у 

культурному розмаїтті професійних і академічних ситуацій.  

Предмет: фахова іншомовна комунікативна компетенція. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Нормативна граматика мови, яка вивчається. 

Тема 2. Україна та країна, мова якої вивчається. 

Тема 3. Інші країни, мова яких вивчається. 

Тема 4. Тваринництво. 

Тема 5. Анатомія тварин. 

Тема 6. Переклад професійно-орієнтованих іншомовних  джерел. 

Електронні іншомовні джерела. 

Тема 7. Ділове листування. 

Тема 8. Презентації. 

 



АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ») 

 

ТЕХНОЛОГІЇЇ  І ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇЇ  

ССІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ССППЕЕЦЦІІААЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  208 

АГРОІНЖЕНЕРІЯ ГГААЛЛУУЗЗІІ ЗНАНЬ 20 АГРАРНІ НАУКИ ТА 

ПРОДОВОЛЬСТВО 
 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти професійних мовних 

компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у 

культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. 

Завдання: практичне: формувати у здобувачів вищої освіти загальні та 

професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для 

забезпечення їхнього ефективного спілкування в професійному середовищі; 

освітнє: сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти здатності до 

самоосвіти, що надасть їм змогу продовжувати вивчати мову після закінчення 

вузу; 

пізнавальне: залучати здобувачів вищої освіти до таких академічних видів 

діяльності, які активізують і розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних 

здібностей; 

розвиваюче: допомагати здобувачам вищої освіти у формуванні загальних 

компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); 

зміцнювати впевненість здобувачів вищої освіти як користувачів мови, а також 

позитивне ставлення до вивчення мови;  

соціокультурне: досягати розуміння важливих і різнопланових 

міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у 

культурному розмаїтті професійних і академічних ситуацій.  

Предмет: фахова іншомовна комунікативна компетенція. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Нормативна граматика іноземної мови, яка вивчається. 

Тема 2. Україна та країни, мова яких вивчається. 

Тема 3. Обробіток землі. 

Тема 4. Сільськогосподарська техніка. 

Тема 5. Переклад професійно орієнтованих іншомовних джерел. 

Електронні іншомовні джерела. 

Тема 6. Ділове листування. 

 



АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ») 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ РОСЛИННИЦТВО 

НАССІННИЦТВО І НАССІННЄЗНАВСТВО ССППЕЕЦЦІІААЛЛЬЬННООССТТІІ  201 

АГРОНОМІЯ 

ГГААЛЛУУЗЗІІ  ЗЗННААННЬЬ  2200  ААГГРРААРРННІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО  
 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти професійних мовних 

компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у 

культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. 

Завдання: практичне: формувати у здобувачів вищої освіти загальні та 

професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для 

забезпечення їхнього ефективного спілкування в професійному середовищі; 

освітнє: сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти здатності до 

самоосвіти, що надасть їм змогу продовжувати вивчати мову після закінчення 

вузу; 

пізнавальне: залучати здобувачів вищої освіти до таких академічних видів 

діяльності, які активізують і розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних 

здібностей; 

розвиваюче: допомагати здобувачам вищої освіти у формуванні загальних 

компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); 

зміцнювати впевненість здобувачів вищої освіти як користувачів мови, а також 

позитивне ставлення до вивчення мови;  

соціокультурне: досягати розуміння важливих і різнопланових 

міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у 

культурному розмаїтті професійних і академічних ситуацій.  

Предмет: фахова іншомовна комунікативна компетенція. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Нормативна граматика іноземної мови, яка вивчається. 

Тема 2. Україна та країни, мова яких вивчається. 

Тема 3. Обробіток землі. 

Тема 4. Сільськогосподарська техніка. 

Тема 5. Переклад професійно орієнтованих іншомовних джерел. 

Електронні іншомовні джерела. 

Тема 6. Ділове листування. 

 



АНОТАЦІЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ») 

 

АРОНОМІЯ, ЕКОЛОГІЯ, ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН 

 

Мета: формування комунікативної компетентності у сфері фахового 

спілкування в усній і письмовій формах. 

Завдання: розширення та збагачення термінологічної лексики відповідно 

до спеціалізації; активізація навичок усного мовлення під час обговорення 

фахових тем; розвиток та закріплення навичок читання адаптованих текстів 

фахового спрямування з метою повного отримання інформації; формування 

навичок усного та письмового ділового спілкування. 

Предмет: фахова іншомовна комунікативна компетенція.  

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Англійська мова для повсякденного спілкування. 

Тема 2. Що таке сільське господарство?  

Тема 3. Географічні, демографічні, економічні та політичні дані України 

та англомовних країн. 

Тема 4. Іншомовні джерела професійно-виробничого характеру.  

Тема 5. Електронні іншомовні джерела професійно-виробничого 

характеру 

Тема 6. Майбутня спеціальність. 

 

 



АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» 

 

МЕНЕДЖМЕНТ, ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

  

Мета: формування у здобувачів вищої освіти професійних мовних 

компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у 

культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.   

Завдання: 

- практичне: формувати у здобувачів вищої освіти загальні та професійно 

орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для забезпечення їхнього 

ефективного спілкування в професійному середовищі; 

- освітнє: сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти здатності до 

самоосвіти, що надасть їм змогу продовжувати вивчати мову і після закінчення 

вищого навчального закладу; 

- пізнавальне: залучати здобувачів вищої освіти до таких академічних 

видів діяльності, які активізують і розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних 

здібностей; 

- розвиваюче: допомагати здобувачам вищої освіти у формуванні 

загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, 

ідеалів); зміцнювати впевненість здобувачів вищої освіти як користувачів мови, 

а також позитивне ставлення до вивчення мови; 

- соціокультурне: досягти розуміння важливих і різнопланових 

міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у 

культурному розмаїтті професійних і академічних ситуацій.   

Предмет дисципліни є фахова іншомовна комунікативна компетенція.  

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Знайомство.  

Тема 2. Я студент.  

Тема 3. Категорії буття. 

Тема 4. Бізнес та комерційні організації. 

Тема 5. Організація та персонал. 

Тема 6. Публічне управління. 

Тема 7. Державна влада країн світу (презентація). 

Тема 8. Фінанси та їх функції. 

Тема 9. Банки і банківська діяльність. 

Тема 10. Облік і аудит. 

Тема 11. Міжнародний бізнес. 

Тема 12. Виставки та ярмарки. 

Тема 13. Менеджмент та менеджери. 

Тема 14. Маркетинг. 

Тема 15. PR-діяльність організації (презентація). 



АНОТАЦІЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ») 

 

АГРОІНЖЕНЕРІЯ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного 

спілкування» є формування комунікативної компетентності у сфері фахового 

спілкування в усній і письмовій формах. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Іноземна 

мова професійного спілкування» є розширення та збагачення термінологічної 

лексики відповідно до спеціалізації; активізація навичок усного мовлення під 

час обговорення фахових тем; розвиток та закріплення навичок читання 

адаптованих текстів фахового спрямування з метою повного отримання 

інформації; формування навичок усного та письмового ділового спілкування. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фахова іншомовна 

комунікативна компетенція.  

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Нормативна граматика іноземної мови, яка вивчається. 

Тема 2. Україна та країни, мова яких вивчається. 

Тема 3. Обробіток землі. 

Тема 4. Сільськогосподарська техніка. 

Тема 5. Переклад професійно орієнтованих іншомовних 

джерел. Електронні іншомовні джерела. 

Тема 6. Ділове листування. 

Тема 7. Презентації. 

 



АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» 

 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ,  

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах. 

Завдання: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в 

різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої 

професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через 

іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним 

мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; 

переклад з іноземної мови на рідну текстів професійного характеру; 

реферування та анотування суспільно-політичної та фахової літератури рідною 

та іноземною мовами. 

Предмет дисципліни: комунікативна компетенція у сфері професійного 

спілкування. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Тема 1. Фонетичні норми іноземної мови, яка вивчається. 

Тема 2. Нормативна граматика іноземної мови, яка вивчається. 

Тема 3. Аудіювання та мовлення. 

Тема 4. Читання. 

Тема 5. Мовленнєвий етикет спілкування. 

Тема 6. Елементи усного і письмового перекладу. 

Тема 7. Ділове листування.  

Тема 8. Професійно орієнтовані джерела. 

Тема 9. Електронні іншомовні джерела. 

 



АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» 

 

ПОЛІТОЛОГІЯ 

 

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах. 

Завдання: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в 

різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої 

професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через 

іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним 

мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; 

переклад з іноземної мови на рідну текстів професійного характеру; 

реферування та анотування суспільно-політичної та фахової літератури рідною 

та іноземною мовами. 

Предмет дисципліни: комунікативна компетенція у сфері професійного 

спілкування. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Тема 1. Фонетичні норми іноземної  мови, яка вивчається. 

Тема 2. Нормативна граматика іноземної мови, яка вивчається. 

Тема 3. Аудіювання та мовлення. 

Тема 4. Читання. 

Тема 5. Політика як соціальне явище. 

Тема 6. Політична система Великої Британії. 

Тема 7. Політична система США. 

Тема 8. Політичні системи Канади, Австралії і Нової Зеландії. 

Тема 9. Сучасні політичні режими. 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА 

ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» 

 

 ПРАВО 

 

Мета:  формування професійних мовленнєвих компетенцій студентів для 

забезпечення їх ефективного функціонування у культурному розмаїтті 

навчального та професійного середовищ. 

Завдання: вивчення культурологічних особливостей іншомовного 

спілкування у професійній сфері; забезпечення засвоєння фахової термінології 

й розширення фонових знань; оволодіння лексико-граматичними структурами 

та специфікою їх використання в іншомовній мовленнєвій діяльності; 

засвоєння синтаксичної організації англомовного речення; розвиток навичок 

професійного усного спілкування; формування навичок усного та письмового 

перекладу фахових текстів з англійської  мови на українську; ознайомлення з 

формами та стандартами письмових повідомлень у фаховій сфері. 

Предмет: лексичні, граматичні та прагматичні аспекти «Іноземної мови 

(за професійним спрямуванням)» в області права. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

 

Тема 1. Я та моє оточення. 

Тема 2. Україна – моя Батьківщина. Правова  система України. 

Тема 3. Англомовні країни  та їх правові системи. 

Тема 4. Види права. 

Тема 5.  Судочинство в Україні та світі. 

Тема 6. Особливості ділового листування у сфері права. 

Тема7. Особливості презентації. 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ)» 

 

 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА 

 

Мета:  формування професійних мовних компетенцій студентів для 

забезпечення їх ефективного функціонування у культурному розмаїтті 

навчального та професійного середовищ. 

Завдання: вивчення культурологічних особливостей іншомовного 

спілкування у професійній сфері; забезпечення засвоєння фахової термінології 

й розширення фонових знань; оволодіння лексико-граматичними структурами 

та специфікою їх використання в іншомовній мовленнєвій діяльності; 

засвоєння синтаксичної організації англомовного речення; розвиток навичок 

професійного усного спілкування; формування навичок усного та письмового 

перекладу фахових текстів з англійської  мови на українську та з української 

мови на англійську; ознайомлення з формами та стандартами письмових 

повідомлень у фаховій сфері. 

Предмет: лексичні, граматичні та прагматичні аспекти «Іноземної мови 

(за професійним спрямуванням)» в області харчової індустрії. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

 

Тема 1. Я та моє оточення. 

Тема 2. Україна – моя Батьківщина.  

Тема 3. Харчування в Україні та національна українська кухня. 

Тема 4. Бактерії та псування продуктів харчування. 

Тема 5.  Методи обробки продуктів харчування. 

Тема 6. Тваринництво та продукти тваринництва. 

Тема7. Особливості презентації. 

 

 

 


