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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки
фахівця
Навчання професійно орієнтованої англійської мови є невід’ємною
складовою підготовки студентів до переходу від вивчення англійської мови
як навчальної дисципліни до її практичного використання з професійною
метою. Практичне володіння англійською мовою дає змогу вивчати світові
стандарти, фахову літературу з метою прийняття самостійного професійно
значущого рішення. Тому воно є невід’ємним компонентом сучасної
підготовки магістрів та спеціалістів.
Навчальна дисципліна «Англійська мова» для студентів 5 курсу
напряму «Прикладна фізика» розрахована на підготовку спеціалістів та
магістрів до виконання своєї наукової роботи (пошук інформації в
іншомовних джерелах, адекватний переклад термінології та текстів,
складання анотацій до статей, наукової роботи, написання тез та статей з
фаху англійською мовою та реферування). Дана дисципліна розрахована на
спеціалістів та магістрів фізиків, які мають достатній рівень знань як у
професійній сфері, так і з англійської мови.
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни «Англійська мова» є забезпечення та
формування у студентів професійної мовної компетенції, що сприятиме
їхньому ефективному функціонуванню у професійному середовищі.
Основною метою вивчення навчальної дисципліни студентами напряму
6.040204 «Прикладна фізика» є практичне оволодіння англійською мовою на
базі професійно орієнтованого навчання в обсязі тематики, яка визначена даною
програмою; розвиток навичок усного і письмового перекладу, а також
розуміння особливостей мови наукових досліджень. Набуті на попередніх
курсах навички читання та перекладу удосконалюються в роботі над текстами з
фаху з метою вилучення необхідної інформації, використання матеріалу
англійською мовою для поглиблення знань з фахових проблем; освоєння
навичок перекладу професійно орієнтованого мовного матеріалу (монографії,
статті). Процес навчання являє собою засвоєння основ наукових досліджень та
практичного застосування набутих знань.
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
− практичне оволодіння термінологічною та загальномовною
лексикою, мовними кліше, характерними для науково-технічної літератури;
− удосконалення навичок роботи над текстами з фаху, набутих на
передніх курсах;
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− розвитку навичок реферування, анотування, використання матеріалу
англійською мовою для поглиблення знань з фахових проблем;
− вміння розуміти іноземну мову при безпосередньому спілкуванні;
− набуття навичок наукового перекладу на професійно орієнтованому
мовному матеріалі;
− розвиток як навичок читання та письма (написання статті для
публікації), так і навичок читання та аудіювання (проведення наукової
презентації на конференції чи виступ з докладом).
1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни
(навчального модуля)
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним
принципом і складається з одного навчального модуля, який є логічно
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального
плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної
роботи та аналіз результатів її виконання.
1.4.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального
модуля №1 «Мова наукових досліджень» студент повинен:
Знати:
− основну термінологію модуля;
− мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури та
написання дослідницьких робіт;
− особливості перекладу науково-технічної літератури;
− граматичні правила з тем «Порядок слів у реченні», «Використання
артиклів у наукових статях та інших наукових роботах», «Складні іменники
та терміноутворення», «Використання видо-часових форм у анотаціях та
різних частинах накової роботи», «Синтаксис. Пунктуація» «Сполучники та
сполучні слова у науково-технічних текстах».
Вміти:
− самостійно застосовувати набуті теоретичні знання на практиці з
усного та письмового наукового перекладу, при написанні наукової роботи
англійською мовою;
− самостійно робити науковий переклад оригінальної літератури з
фахової тематики, а саме з усіх розділів фізики;
− практично застосовувати граматичний матеріал даного модуля;
− писати анотації до наукових статей та інших наукових робіт, писати
тези та статті з фаху англійською мовою;
− робити доповіді та презентації з теми власного наукового
дослідження;
− робити повідомлення на тематику даного модуля;
− розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу.
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1.5. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни
Фізичне
матеріалознавство

Фізика неупорядкованих
систем

-

Фізичні основи
медикобіологічних
досліджень

Англійська мова
-

Енергозберігаючі технології:
джерела, перетворювачі і
акумулятори енергії

Діагностика
енергетичних
об’єктів
Інтелектуальна
власність

Спецкурс «Основи
теплообміну»

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 «Мова наукових досліджень»
Тема 2.1.1. Наукова мова.
Особливості наукової мови. Порядок слів у реченні. Вибір найбільш
доцільного підмета. Використання безособових речень з «it» у науковій мові.
Місце прямого і непрямого додатка у реченні. Місце обставин у реченні.
Утворення складних іменників-термінів. Сполучники та з’єднувальні слова
(moreover, in addition, furthermore, whereas, although, since, however, because,
in fact, due to, as a result та інші) та їх функції у реченнях у технічній
літературі з фаху.
Тема 2.1.2. Анотування з метою подальшого використання у
науковій роботі магістра/ спеціаліста.
Поняття анотації. Структура та види анотацій у природничих та
прикладних науках. Стиль в анотаціях (особовий, безособовий). Особливості
використання видо-часових форм в анотаціях. Ключові слова. Основні
характеристики анотації.
Тема 2.1.3. Написання наукової статті та тез. Вибір назви.
Вибір назви статті (стверджувальні та питальні речення у назві).
Вимоги до назви статті. Пунктуація у назві. Велика літера у назвах. Критерії
вибору слів у назвах. Особливості використання прийменників та артиклів у
назвах.
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Тема 2.1.4. Структура типової наукової статті: вступ і огляд
літератури. Реферування з метою подальшого використання у науковій
роботі магістра/ спеціаліста.
Структура статті (вступ, огляд літератури, методи і матеріали,
результати роботи, висновки, список джерел). Мовні кліше, характерні для
вступу, огляду літератури у науковій роботі. Видо-часові форми у при
написанні огляду літератури. Особливості перефразування. Цитування інших
авторів. Цитування з перефразуванням. Оформлення списку джерел
англійською мовою.
Тема 2.1.5. Структура типової наукової статті: методи і матеріали,
результати роботи.
Структура «Методів і матеріалів». Мовні кліше, характерні для даної
частини наукової роботи. Видо-часові форми при написанні розділу «Методи
і матеріали». Використання артиклів та числівників.
Тема 2.1.6. Написання висновків наукової роботи.
Відмінність висновків від анотації. Мовні кліше, характерні для різних
частин статті. Граматичні конструкції та видо-часові форми при написанні
висновків.
Тема 2.1.7. Доповідь з теми дослідження.
Структура доповіді. Усна презентація дослідження на конференції.
Різні підходи до презентування матеріалу, структура презентації, допоміжні
засоби, мовні кліше. Особливості перекладу текстів з фаху з англійської мови
на українську та з української мови на англійську.
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