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Зразок методичних рекомендації до  
виконання самостійної роботи 

 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» є забезпечення 
та формування у студентів професійної мовної компетенції, що сприятиме їхньому 
ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного 
середовища. Основною метою вивчення навчальної дисципліни студентами навчально-
наукового Інституту екологічної безпеки є практичне оволодіння іноземною мовою на базі 
професійно-орієнтованого навчання в обсязі тематики, яка визначена навчальною 
програмою. 

Головним завданням вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» є 
удосконалення та подальший розвиток набутих у школі знань, умінь та навичок з 
англійської мови в різних видах мовленнєвої діяльності. Вивчення англійської мови 
передбачає володіння загальновживаною та термінологічною лексикою, граматикою 
англійської мови, набуття навичок читання та усного і письмового перекладу науково-
технічних текстів за фахом, вміння розуміти англійську мову як при безпосередньому 
спілкуванні, так і у аудіо запису, діалогічно та монологічно спілкуватися в межах тем, 
зазначених програмою. 

Метою самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Ділова іноземна 
мова» є підготовка до практичних занять та екзамену з навчальної дисципліни, а також 
розвинення й вдосконалення навичок самостійної роботи, створення особистого підходу 
до пізнання й самостійного опрацьовування навчального матеріалу. 

Для самостійної роботи студентам спеціальності 101 «Екологія» навчально-
наукового Інституту екологічної безпеки пропонуються завдання з основного підручника 
Снопченко В.І., Захарчук Н.В. Professional English: Professional and Scientific 
Communication, запланованих для відпрацьовування на практичних заняттях. 

Під час підготовки до практичних занять студентам рекомендується 
використовувати літературу, яка вказується в навчальній программі. Під час підготовки 
творчих завдань пропонується використовувати україномовну та англомовну довідникову 
літературу. Під час самостійного перекладу текстів рукомендується використовувати 
друковані та електронні словники. Для пошуку цікавих текстів тематичного напряму 
пропонується використовувати ресурс Інтернету з аутентичними електронними 
періодичними фаховими виданнями. 

Самостійну роботу з підготовки до практичних занять можно поділити на декілька 
видів: 

- при опрацьовуванні текстів з підручника пропонується вносити нові слова та 
терміни в зошит-словник; 

- при опрацьовуванні фонетичного матеріалу корисно застосовувати 
аудіоматеріали, які пропонується до текстів підручника; 

- при опрацьовуванні граматичного матеріалу студентам важливо проаназувати 
граматичне явище, що вивчається, а також виконати запропоновані вправи письмово в 
зошиті; 

- при виконанні домашнього завдання  рекомендуємо використовувати заплановані 
з викладачем кроки до створення презентації та рекомендації щодо підготовки до захисту 
презентуємої теми. 

 


