
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

 

Освітні програми:  аспірантура - всі 

 

Статус:                  навчальна дисципліна. 

Навчальний рік:2020—2021  н.р.,  1, 2 семестр 

Мета курсу іноземної мови для аспірантів та пошукачів – опанувати такий рівень 

знань, навичок і вмінь, який забезпечить: ефективне та гнучке користування мовою у 

суспільному житті, навчанні та професійній діяльності; спонтанне спілкування з носіями 

мови; безпроблемне розуміння почутого або прочитаного; безперешкодне отримання 

інформації з різних письмових чи усних джерел; уміння зрозуміло висловлюватися не 

відчуваючи труднощів; свідоме володіння граматичними структурами; висловлювання 

власної думки з певної проблеми, аргументоване спілкування. 

 

Завдання курсу для підготовки до кандидатського іспиту з іноземної мови полягає 

у вдосконаленні й подальшому розвиткові знань, навичок і вмінь володіння іноземною 

мовою, набутих в обсязі програм на бакалаврському та магістерському рівнях, в різних 

видах мовленнєвої діяльності. 

 

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

порядок слів у простому реченні, утворення множини іменників, особові та присвійні 

займенники, кількісні займенники (much, many, few, little), неозначені займенники some, 

any, заперечний займенник no та їх похідні, вживання іменників у присвійному відмінку, 

зворот there + to be, безособових речень, модальні дієслова та їх еквіваленти, утворення та 

вживання часових форм активного стану, способи вираження майбутньої дії, утворення 

пасивного стану дієслів, утворення умовного способу дієслів, трьох типів умовних речень, 

правила узгодження часів, особливості переходу прямої мови в непряму (у розповідних, 

питальних та наказових реченнях), неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, 

дієприкметник) та конструкції з ними. 

 

вміти: 

вести діалог відповідно до навчальної ситуації, використовуючи при цьому всі види 

запитань (загальні, спеціальні, альтернативні, розділові), вести бесіду та робити усне 

повідомлення на теми побутового характеру (Знайомство, Сім’я), загальнофахового 

спрямування (Навчання в аграрному ВНЗ, Сучасні засоби комунікації, 

Сільськогосподарські роботи в різні пори року, Сільське господарство Сумської області, 

Сільське господарство України, Сільське господарство Великобританії, Підготовка с/г 

кадрів у Британії, Видатні вчені даної галузі науки, Аграрна політика України, Екологічні 

проблеми України) наукового спрямування (Навчання в аспірантурі, Моє наукове 

дослідження), обговорювати теми та вести діалог відповідно до навчальної ситуації в 

межах сфер спілкування, зазначених програмою, читати та реферувати фахові тексти, 

уміти складати власне резюме та заповнювати анкету, оформляти реферат. 
 

 


