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Вступ 

Курс «Іноземна мова професійного спрямування» визначається 

комунікативними та пізнавальними потребами майбутніх фахівців у сфері 

спеціальної освіти. Володіння іноземними мовами надає їм значні переваги у 

здійсненні професійної діяльності: певний рівень дозволяє вивчати досвід 

інших країн, ознайомлюватися з новими психолгого-педагогічними 

тенденціями і моделями розвитку інклюзивної освіти, сучасними психолого-

педагогічними теоріями тощо. Процеси глобалізації, інтеграція України в 

європейський простір значно збільшили потребу у фахівцях, які в 

професійній діяльності здатні співпрацювати з колегами з інших країн у 

безпосередньому контакті або опосередковано через сучасні технічні засоби. 

Нові інформаційні технології, потребують від фахівців не тільки 

удосконалених мовленнєвих навичок (говоріння, читання, аудіювання, 

письма), а й здатності швидко та якісно переробляти великі обсяги 

інформації, адекватно перекладати необхідний мовний матеріал на рідну 

мову, і навпаки. Здатність до опрацювання сучасної наукової літератури за 

спеціальністю для підготовки магістерської роботи дозволяє розширити і 

поглибити професійну компетентність майбутніх фахівців, сприяє 

посиленню міжпредметних зв’язків у їхній підготовці. 

Специфіка навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного 

спрямування» полягає в її міждисциплінарному, багатоцільовому, 

діяльнісному характері. Навчання іноземної мови за професійним 

спрямуванням передбачає комплексну реалізацію практичної, розвивальної, 

загальноосвітньої та виховної цілей, що передбачає розвиток у студентів 

професійно орієнтованої комунікативної компетентності, яка забезпечить у 

майбутньому кваліфіковану професійну діяльність. 

Практична мета навчання полягає в оволодінні студентами іноземною мовою 

як засобом міжкультурної комунікації в усній (аудіювання та говоріння) і 

письмовій (читання та письмо) формах у соціально-побутовій, науковій і 

професійній сферах. 

Розвивальна мета передбачає подальший розвиток комунікативних 

здібностей студента, його пам’яті (слухової і зорової, оперативної та 

тривалої), критичного мислення, вольових якостей, необхідних для 

досягнення прогресу у навчальній діяльності. 

Загальноосвітня мета пов’язується з формуванням цілісної картини світу, 

збагаченням духовного світу особистості, розширенням знань щодо культури 

країни, мова якої вивчається, набуттям ціннісних орієнтацій у 

навколишньому світі й сфері майбутньої професійної діяльності. 

Виховна мета передбачає підвищення у процесі вивчення іноземної мови 

культури професійного спілкування, виховання професійно-особистісних 

якостей, необхідних для життя у сучасному глобалізованому світі й 

майбутньої професійної діяльності (міжкультурна толерантність, 

комунікативна активність, здатність до прийняття самостійних рішень, 

готовність до соціальної взаємодії тощо). 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета та завдання вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної 

компетентності (на рівні С1), навичок практичного володіння іноземною 

мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування з 

метою одержання інформації. У процесі досягнення цієї мети студенти мають 

одержати достатній рівень комунікативної компетенції, яку складають 

мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-

пізнавальних, мовленнєвих навичок загальнотехнічного характеру, 

включаючи навички перекладу, реферування та анотування 

загальнотехнічних текстів, а також підготовку до подальшої самостійної 

роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх запитів і 

гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності. 

Завдання дисципліни полягає в навчанні, розвиткові та удосконаленні 

різних видів мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного 

мовлення, читання, письма та перекладу, а також у засвоєнні 

соціокультурних знань: знання суспільства і культури міжнародних 

академічних та професійних громад, в яких розмовляють даною мовою. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки магістрів, 

студенти повинні: 

Знати:  

 граматичні структури, що є необхідним для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів в академічній та професійній сферах; 

 правила англійського синтаксису; 

 мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів 

академічного і професійного мовлення; 

 лексику за темами згідно змісту програми (у тому числі термінологію), 

що є необхідним в академічній та професійній сферах. 

Вміти:  

 розуміти інструкції в академічному та професійному середовищах; 

 розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання 

(зауваження, поради та ін.); 

 реагувати на основні ідеї та розпізнавати важливу інформацію під час 

обговорень, дискусій, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та 

професією; 

 поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних 

ситуаціях; 



 реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового 

спілкування; 

 реагувати на оголошення, повідомлення та інструкції в академічному і 

професійному середовищах; 

 виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо 

широкого кола тем академічного та професійного спрямування. 

 розуміти тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, 

газет, популярних і спеціалізованих журналів та джерел з Інтернету; 

 розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію. 

 писати зрозумілі тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та 

професійною сферами; 

 готувати ділову та професійну кореспонденцію; 

Відповідно до стандартів ГСВО МОН України, навчання різних видів 

мовленнєвої діяльності включає в себе засвоєння: 

▪ фонетичних норм іноземної мови, 

▪ мін. 2 000 лексичних одиниць (тематика: спеціальна педагогіка і психологія 

та інклюзивна освіта), знання яких забезпечує студентам можливість вести 

бесіду з фаху та одержувати інформацію з іноземних наукових письмових та 

усних джерел, 

▪ абревіатур іншомовних фахових термінів у даній професійно-орієнтованій 

галузі, 

▪ граматичного матеріалу іноземної мови, 

▪ лексичного мінімуму регіональних та соціальних відносин між Україною та 

країною, мову якої вивчають, 

▪ лексичного мінімуму ділових контактів, ділових зустрічей, нарад, наукових 

конференцій та семінарів, 

▪ мовленнєвого етикету спілкування, мовних моделей звертання, ввічливості, 

вибачення, погодження, 

▪ лексично-граматичного мінімуму забезпечення мовно-комунікативного 

рівня проведення презентацій та наукових зустрічей, 

▪ лінгвістичних методів аналітичного опрацювання іншомовних джерел, 

▪ роботи з електронними іншомовними джерелами та лексичного мінімуму 

комп’ютерних (інформаційних) технологій. 

Модуль 1. Читання з метою отримання інформації. 

Модуль 2. Збирання та обробка інформації з письмових джерел. 

Мовленнєвий етикет. 



Модуль 3. Академічна та професійно-ситуативна комунікація. Участь в 

обговоренні, дискусії та дебатах. 

Модуль 4. Формування соціокультурної компетенції щодо України та країн, 

мова яких вивчається. Презентації. 

Вимоги до рівня підготовленості студентів рівня «магістр» 

Іспит з іноземної мови професійного спрямування ґрунтується на вимогах 

рівня володіння іноземною мовою С1, зміст яких відповідає положенням 

«Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти». Вимоги до рівня С1 

передбачають наявність у студентів магістратури умінь, що виявляються в 

основних видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання і 

письмо). 

Мовленнєві вміння. 

1. Аудіювання - передбачає формування та удосконалення вміння сприймати 

мовлення іншої особи як при безпосередньому спілкуванні, так і в запису: 

• розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході 

обговорень, дебатів, доповідей, бесід, що за темою пов'язані з навчанням та 

спеціальністю; 

• розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно-

орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння; 

• розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному 

середовищі; розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його 

висловлювання; 

• визначати позицію і точку зору мовця. 

2. Говоріння - передбачає оволодіння та удосконалення двох форм: 

діалогічного та монологічного мовлення. 

а) Діалогічне мовлення: 

• реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під 

час обговорень, дискусій, бесід, що пов'язані з навчанням та професією (на 

основі засвоєння лексичного мінімуму відповідної тематики); 

• чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та 

професійному житті (на конференціях, дискусіях в академічному 

навчальному середовищі), гнучко користуючись знаннями щодо 

мовленнєвого етикету спілкування (мовні моделі звертання, ввічливості, 

вибачення, погодження тощо); 

• поводитись адекватно у типових академічних і в професійних ситуаціях (на 

конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі) на основі 

засвоєння мовленнєвого етикету світського спілкування (мовні моделі 

звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо); 



• виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко 

користуючись загальновживаними фразами, із врахуванням мовно-

культурологічного аспекту проведення міжнародних зустрічей. 

б) Монологічне мовлення: 

• чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо 

широкого кола тем академічного та професійного спрямування; 

• продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов'язаних з 

навчанням та спеціальністю; 

• користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у 

чіткий, логічно поєднаний дискурс. 

3. Читання: 

• розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з 

підручників, науково-популярних та спеціалізованих журналів, джерел 

Інтернет; 

• розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій 

психолого-педагогічної літературі за фахом; 

• розуміти інструкції щодо функціонування технічних приладів, що 

застосовуються у сфері спеціальної освіти;  

• розуміти графіки, діаграми та рисунки; 

• вміти передбачати основну інформацію тексту за його заголовком та 

ілюстративним матеріалом, що супроводжує текст (прогнозуюче читання); 

• здійснювати ознайомче читання неадаптованих наукових текстів для 

отримання необхідної інформації; 

• оволодіти пошуком інформації у мережі Інтернет за методом ключових 

слів; 

• накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її використання 

(на презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному 

середовищі, а також у подальшій науковій роботі); 

• здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного 

тезаурусу; 

• розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (листи, 

факси, електронні повідомлення тощо). 

4. Письмо: 

• писати анотації до неадаптованих наукових текстів за фахом; 

• писати реферати на основі автентичної психолого-педагогічної літератури 

за фахом; 

• укладати термінологічні словники за фахом на базі автентичної наукової 

психолого-педагогічної літератури; 



• складати тексти презентацій, використовуючи автентичні наукові матеріали 

за фахом; 

• писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з 

особистою та професійною сферами; 

• готувати та продукувати ділову та професійну кореспонденцію, писати 

резюме, заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з 

високим ступенем граматичної коректності. 

5. Навчання перекладу як важливого засобу оволодіння мовним матеріалом 

і різними видами мовленнєвої діяльності включає в себе оволодіння: 

▪ елементами усного перекладу інформації поданою іноземною мовою в 

процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад; 

▪ основами перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел; 

▪ комп’ютерним перекладом великих обсягів іншомовної інформації. 

6. Вміння учитися спрямовані на розвиток здатності студентів ефективно 

користуватися навчальними можливостями, створеними навчальними 

ситуаціями. Сучасні світові глобалізаційні процесі та тенденції економічного 

розвитку країн потребують навчання людини впродовж усього життя та 

спрямовують на самоосвіту. Тому як вивчення, так і використовування 

іноземних мов виходить далеко за межі обов'язкової освіти, і потребують 

вивчення їх упродовж усього життя. 

Мовні вміння, що формуються на основі засвоєння основних аспектів 

системи мови. Студенти магістратури мають засвоїти: 

• граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів в академічній та професійній сферах; 

• правила синтаксису, без яких неможливо розпізнавати і продукувати 

широке коло текстів в академічній та професійній сферах; 

• лексичний мінімум (у тому числі термінологію), що є необхідним для 

комунікації в академічній та професійній сферах; 

• мовні форми, властиві для офіційних та розмовних реєстрів. 

Тематика текстів для читання та перекладу співвідноситься з тематикою для 

усного мовлення. 

Методи навчання 

 Усний виклад (розповідь, пояснення),  

 Бесіда (дискусія, діалогічне мовлення), 

 Робота з книгою (читання, підготовка повідомлень, анотацій, написання 

есе), 

 Наочні методи (мультімедійні презентації) 



 Практичні методи (виконання вправ, метод проектів) 

 Стимулювання (ділова гра) 

Методи контролю 

Тестовий контроль, анотація, ккр, питання до самоконтролю, контрольний 

переказ, іспит, який складається з наступних компонентів: 

1. Читання оригінального наукового іншомовного тексту за фахом (2 000 др. 

зн.) та виконання письмових завдань на його розуміння. 

2. Лексико-граматичний тест за матеріалами міжнародних тестів типу 

TOEFL. 

3. Завдання на складання ділового документу (80-90 лексичних одиниць). 

1. Перевірка наявності у студентів сформованих умінь швидко вилучати 

необхідну інформацію з наданого тексту за фахом та виконувати 

запропоновані завдання до нього, ґрунтуючись на засвоєних спеціальних 

термінах у межах вивчених фахових тем: 

The Anatomy of a Special Needs Child 

Down's Syndrome  

Cognitive impairment  

Specific learning difficulty  

Sensory impairment  

Hearing impairment  

Visual impairment  

Mental health  

Speech and language  

Attention deficit / and hyperactivity disorder (ADD / ADHD) 

Autism spectrum disorders (ASD): Reaching the Unreachable 

Special-needs behaviour management  

Independent living and Social skills  

Gifted and talented  

Physical aids  

Teaching with Tech: The Use of Technology in Special Education 

2. Лексико-граматичний тест, що складається із завдань, які за структурою 

та змістом відповідають міжнародним тестам типу TOEFL. Їх виконання 

передбачає засвоєння знань з таких розділів граматики: 

Речення. Порядок слів. Види речень. 

Розповідні, питальні та спонукальні речення. 

Типи питань: загальне (так/ні), спеціальне, альтернативне, розділове. 

Стверджувальні та заперечні речення. 



Іменники: власні й загальні, обчислювані та необчислювані, абстрактні, 

конкретні та речові. 

Категорія числа. Форми множини. 

Категорія відмінка. Присвійна форма родового відмінка. 

Артикль: означений та неозначений. Вживання артикля. 

Теперішній час. Утворення і вживання теперішнього часу. 

Основні часові форми минулого часу. 

Основні часові форми майбутнього часу. 

Пасивний стан: утворення, значення і вживання. 

Прикметник: категорія ступеня порівняння. 

Синтаксичні структури порівняння. 

Прислівник: категорія ступеня порівняння. 

Пряма і непряма мова. 

Узгодження часів. 

Умовні речення. 

Неособові форми дієслова: загальні характеристики, їх семантичні 

особливості, 

функції та використання в мові. 

Інфінітив. 

Герундій. Функції герундія у реченні. Конструкції із герундієм. 

3. Перевірка вміння складати ділові документи з урахуванням їх 

особливостей. Для цього студентам необхідно знати: 

1. Структуру ділових листів: розташування реквізитів листа, а також 

необхідні мовні штампи та скорочення. 

2. Структуру та порядок складання: 

а) листів-повідомлень; 

б) листів-запрошень; 

в) листів-запитів і відповідей; 

д) супровідних листів. 

3. Правила написання e-mail. 

4. Написання Мето. 

5. Правила написання порядку денного для засідань та зустрічей. 

6. Правила ведення та написання протоколу засідань та зустрічей. 

7. Складання документів, необхідних для влаштування на роботу: 

а) підготовка та написання біографії, резюме; 

б) супроводжувальні листи, їх види; 

в) співбесіда. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою (екзамен) 

90 - 100 A 5 відмінно 



81 - 89 B 4 добре 

71 - 80 C 

61 - 70 D 3 задовільно 

51 - 60 E 

35 – 50 FX 2 незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F  незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Рекомендована література 

Базова: 

1. Advanced Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for 

Advanced Learners of English, Cambridge University Press, 1999. – 340 p. 

2. Jenny Dooley, Virginia Evans, Grammarway 3, Express Publishing, 2000 

3. John Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2003 

4. English Vocabulary in Use Advanced, Cambridge University Press, 2002. – 315 

p. 

5. Raymond Murphy, English Grammar in Use, A Self-study Reference and 

Practice Book for Intermediate Students, Cambridge University Press, 1988 

6. Michael Swan, Catherine Walter, How English Works: A Grammar Practice 

Book, Oxford University Press, 1997. – 358 p.  

7. Prakhar Vasishtha, Perfect English Grammar And Unlimited Vocabulary: 

Rules, Exercises, Vocabulary Builder, Tips on Writing and Style, Kindle 

Edition, 2017. - 136 p. 

8. Michael Vince, Advanced Language Practice, Macmillan Education, 2003. – 

326 p. 

9. Daniel P. Hallahan, James M. Kauffman, Paige C. Pullen, Exceptional 

Learners: An Introduction to Special Education, Prentice Hall, 2010. – 525 p. 

10. William L. Heward, Exceptional Children: An Introduction to Special 

Education, Prentice Hall, 2005. – 768 p. 

11. Bobby Hutchinson, Special Education, Sunflower Publishing, Kindle Edition, 

2013. – 222 p. 

Інтернет-ресурси: 

1. http://www.rpi.edu/dept/llc/writecenter/wed/handouts.html 

2. http://splavc.spjc.cc.fl.us/hooks/hookessays-htrnl 

3. http://www.better-english.com.exerciselist.html 

5. http://www.stir.ac.uk/celt/staff/higdox/Vallance/Diss/PI.html 

6. http://www.longman.com 

7. http://www.longman-elt.com/cuttingedge 

8. http://www.intercom.au/intercom/newsprs/index.htm 

9. http://www.altavista.com 

10. http://ppp.net/links/news 

11. http://www.jaist.ac.jp/~mark/Scientific Presentation.html 

http://www.goodreads.com/author/show/338731.Catherine_Walter

