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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Кравець Руслан Андрійович, доцент кафедри української та іноземних 

мов, електронна адреса: kravets@vsau.vin.ua 
2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 3 «Іноземна мова професійного спрямування»  

кількість кредитів ЄКТС – 5; кількість годин – 150 годин, у тому 

числі 56 аудиторних годин, 94 години самостійна робота; 
3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – два семестри, І-II семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Іноземна мова професійного спрямування» належить до нормативної 

навчальної дисципліни, освітній компонент циклу професійної та практичної 

підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані 

з таких дисциплін (пререквізитів): «Українська мова професійного 

спрямування», «Ботаніка». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Ділова іноземна мова». 
5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Навчання іноземної мови професійного спрямування ставить за мету, 

перш за все, формування уміння самостійно читати фахову літературу іноземною 

мовою та знаходити в ній необхідну інформацію, яка реалізується найчастіше 

через публікації у спеціалізованих виданнях (в тому числі іноземних) та через 

технічну документацію. Засвоєння дисципліни передбачає також здобуття 

навичок усного та письмового спілкування на професійні теми. 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Пріоритетною метою іншомовної освіти є підготовка студентів до 

активного і повноцінного співробітництва в сучасному полікультурному 

світі засобами іноземної мови, що передбачає формування полікультурної 

професійної компетенції. Дана мета багатоаспектна і включає декілька 

складових: лінгвосоціокультурну компетенцію – використання 

лінгвістичних засобів відповідно до культурних норм мови у сфері 

професійної діяльності; дискурсивну компетенцію – професійні знання, 

уявлення про особливості інтерактивної поведінки в ділових ситуаціях 

іншого мовного оточення; тезаурусну компетенцію – знання семантики та 

зв’язків слів, понять). 
5.3 Задачі вивчення дисципліни 

Оволодіння міжкультурною комунікативною компетенцією в іншомовних 

професійних сферах в єдності національно-специфічних і комунікативних 

компонентів; розвиток психологічних функцій, пов’язаних з мовленнєвою 

діяльністю, культури розумової праці, навичок самостійної роботи і 

лінгвістичного мислення; формування мовної обізнаності: мовної 

спостережливості й готовності до зустрічі з мовною варіативністю; оволодіння 

різними аспектами мови, видами мовленнєвої діяльності; формування зразків 

поведінки, для якої характерним є толерантність, відповідальність, високий 
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рівень культури на основі здатності розуміти інших, гнучкості мовних і 

немовних засобів, некатегоріальних суджень, уміння позитивно взаємодіяти з 

представниками інших культур у контексті діалогу культур.  

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування» 

належить до нормативних дисциплін.  

Формується із наступних програмних компетентностей:  

Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою, здатність до роботи в 

іншомовному середовищі. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 3. Вільно спілкуватися усно і письмово українською та іноземною 

мовами з професійних питань, що належать до спеціальності «Захист і карантин 

рослин». 

ПРН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 

№
 т

и
ж

н
я
 

Назва теми 

Форми організації 

навчання та кількість 

годин 

Самостій

на робота, 

кількість 

годин 
лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 English as a Means of International 

Communication. 

- 2 
3 

2 Introducing myself. Meeting new people. - 2 4 

3 Visiting new places.  - 2 3 

4 Learning about different jobs. - 2 4 

5 University Life. - 2 3 

6 Habits, routines, likes and interests. - 2 4 

7 Vinnytsia National Agrarian University. - 2 3 

8 Soil. Types of soil. - 2 4 

9 Conversation in a plant supply store. - 2 3 

10 Water. Water cycle. - 2 4 

11 Irrigation. - 2 3 

12 Seeds. Germinating. - 2 4 

13 Sowing methods. - 2 3 

14 Plant growth. Photosynthesis. - 2 4 

15 History of agriculture. - 2 3 

16 Agriculture in Ukraine. - 2 4 

17 Plant products. - 2 3 



18 Fruit, vegetables, industrial crop 

products. 

- 2 
4 

19 Harvest. - 2 4 

20 Threshing. Package types. - 2 4 

21 Storage. - 2 4 

22 Cultivating. - 2 4 

23 Planting. - 2 3 

24 Harvest equipment. - 2 4 

25 Conversation about a used-equipment 

ad. 

- 2 
3 

26 Sustainable farming. - 2 4 

27 Intercropping. Biodiversity. - 2 4 

28 Technological advances. - 2 4 

 
 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 
Графік самостійної роботи 

№ 
з/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 
виконання 

Форма та метод 
контролю 

1 Підготовка до практичних занять 56 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) 
опитування 

2 Виконання індивідуальних 
завдань 

38 1 раз в 
семестр 

Усне опитування 

 Разом 94 - - 

 
Список основної та додаткової літератури 

Основна література 

1. Кочерга О., Мейнарович Є. English-Ukrainian Dictionary. – Vinnytsia, Nova 

knyha. – 2006. 

2. Матієнко О.С. English for Agronomists. Навчальний посібник для 

студентів агрономічних спеціальностей. Навчальний посібник / Матієнко 

О.С., Тимощук Н.М., Довгань Л.І. – Вінниця, 2015. – 274 с. 

3. Life and Agriculture / Тимкова В.А., Довгань Л.І., Черниш Л.А., 

Хомяковська Т.О. Молоченко В.В. – Вінниця, 2011. 

4. Голіцинський Ю. Граматика. Збірник вправ / Голіцинський Ю. – . К.: 

Інкос, 2001. 

5. Шпак В.К. English for Everyday Communication / Шпак В.К. – К.: Вища 

школа, 2001. 

6. Гальчак Н.П., Матієнко О.С. Agronomy in Texts and Tasks. – Вінниця, 

2007. 



7. Murphy Raymond. English Grammar in Use. – Cambridge University Press. – 

2002. 

8. Neil O’Sullivan, James D. Libbin. Agriculture. – Express Publishing. 2011. 

9.  Ockenden Michael. Situational Dialogues. – The English Centre. – 

Eastbourne, 2000. 

 

Додаткова література 

10.  Мюллер В.К. Великий англо-український  словник. – Київ, Арій. – 2008. 

11. Тимкова В. А., Черниш Л.А., Хомяковська Т.О. From Elementary to Wider 

English. – Вінниця. – 2008. 

12. Бовіна Г. І. Практикум з граматики англійської мови. – Київ, Центр 

учбової літератури. – 2008. 

13. Ніколаєнко А.Г.  Practice makes perfect. Практикум з англійської мови. – 

Київ, Кондор. – 2005.  

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і 

видами контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність 

заявленим компетентностям за результатами практичних та семінарських 

занять – 48 балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, 

повідомлення на задану тему та ін. та письмовий контроль: контрольна 

робота в письмовій формі, реферат, виклад матеріалу на задану тему в 

письмовому вигляді та ін.); рубіжний контроль (контрольна робота у 

письмовій формі) – 22 бали; підсумковий контроль, (іспит в усній або 

тестовій формі) – 30 балів. Якщо студент протягом семестру набрав 

(отримав) менше 35 балів, він до іспиту не допускається. Крім того, 

обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та 

рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової контрольної 

роботи. 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / 

інформальній освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП 

передбачено опанування освітнього компонента. 

 
8.Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

ініціативність студентів в обговоренні дискусійних тем, своєчасність 

виконя самостійної роботи, заохочення студентів до науково-дослідної 

роботи. 
 


