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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Англійська мова” складена відповідно до освітньо-
професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  
 бакалаврів наук з прикладної фізики за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра; 
магістрів наук з прикладної фізики за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 
                          (назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
спеціальності (напряму): «Прикладна фізика», « Медична фізика», «Прикладна_фізика та 
наноматеріали», «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми___________________  
 
спеціалізації  _______________________________________________________________ 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  сформувати у майбутніх фахівців такий   
       рівень знань, навичок і вмінь, який забезпечить їм необхідну для фахівця комунікативну  
       спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій 
       формах.   
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Англійська мова” є   удосконалення й 
      подальший розвиток знань, навичок і вмінь з іноземної мови, набутих в обсязі вузівської 
      програми,  та їх активізації для ведення науково-дослідної діяльності. 

 
     1.3. Кількість кредитів:              –/–  
     1.4. Загальна кількість годин:    ІІ курс – 80 
                                                      V курс – 48 
                                                      Разом     – 128 
 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Факультативна  
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

2-й – 
Семестр 

3-й – 
Лекції 

– – 
Практичні, семінарські заняття 

   32 год.  – 
Лабораторні заняття 

– – 
Самостійна робота 

–  – 
Індивідуальні завдання  
                                   –  
 Рік підготовки  

2-й  
 Семестр  

4-й  
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Лекції  
–  

Практичні, семінарські заняття  
48 год.  

Лабораторні заняття  
–  

Самостійна робота  
–  

Індивідуальні завдання  
–  

Рік підготовки  
5-й  

Семестр  
9-й  

Лекції  
–  

Практичні, семінарські заняття  
32 год.  

Самостійна робота  
–  

Рік підготовки  
5-й  

Семестр  
10-й  

Лекції  
–  

Практичні, семінарські заняття  
16 год.  

Самостійна робота  
–  

 
 

1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної програм студенти повинні досягти таких    
       результатів навчання: 

знати:  
 правила англійської фонетики; граматичний матеріал: Passive Voice, Modal Verbs, 

Modal Verbs with Perfect Infinitive, Conditionals, Subjunctive Mood, Participle 1, Participle 
II, Gerund, Infinitive, Infinitive vs. Gerund; 

    лексику загальної тематики та фахову лексику; 
вміти: 
 сприймати  та  розуміти  монологічні  і діалогічні висловлювання носіїв мови в  

            межах професійної та побутово-ситуативної тематики ; 
 вести наукові дискусії та спілкуватися на рівні побутової тематики та ситуацій; 
 стежити за бесідою і підтримувати бесіду на знайому тему або брати участь в розмові 

на теми досить широкого діапазону та на теми, які є предметом наукового інтересу; 
   переглядати тексти в пошуках відповідної інформації і розуміти детальні інструкції або 

поради; 
   писати доповіді, приватні і ділові листи, інші основні види документації (заяви на 

участь у конференції, складання стислого автобіографічного нарису тощо); 
   складати іноземною мовою анотації та реферати до наукових статей, доповідей, 

матеріалів дослідження тощо. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
 

Розділ 1. Навчальний матеріал для студентів у III семестрі  
Тема 1. Граматика  
             Passive Voice, Modal Verbs, Modal Verbs with Perfect Infinitive, Conditionals,      
             Subjunctive Mood. 
Тема 2. Аналітичне читання 
            Тексти з фахових англомовних видань (відповідно до робочих планів факультету). 
Тема 3. Усна практика 
            «Моя родина», «Мій робочий день», «Мій університет». 
Тема 4. Анотування та реферування 
             Призначення, структура та особливості мови анотації та реферату, види анотацій  
            (описова, реферативна).  
 
 
Розділ 2. Навчальний матеріал для студентів у IV семестрі  
Тема 1. Граматика  
            Participle 1, Participle II, Gerund, Infinitive, Infinitive vs. Gerund. 
Тема 2. Аналітичне читання 
            Тексти з фахових англомовних видань (відповідно до робочих планів факультету). 
Тема 3. Усна практика 
            «Моя спеціальність», «Фізика навколо нас. Цікаві факти».  
Тема 4. Анотування та реферування 
            Структура та особливості мови анотації та реферату (реферат-конспект, реферат- 
            резюме, оглядовий  реферат). 
Тема 5. Письмо 
              Складання планів чи конспектів до прочитаного, виклад змісту прослуханого чи  
              прочитаного в письмовому вигляді, написання доповідей і повідомлень, приватних і   
              ділових листів, оформлення інших основних видів документації. 
 
 
Розділ 3. Навчальний матеріал для студентів у IX семестрі  
Тема 1. Граматика 
            Граматичні особливості перекладу (артикль, іменник, прикметник, числівник,   
            займенник, дієслово, прислівник, прийменник, сполучник); конструкції типу the  
            more, the better, there + be.; синтаксичні особливості перекладу (умовне речення,  
            неозначено-особові та безособові речення, безсполучникові підрядні речення,  
            складнопідрядні речення, емфаза, інверсія, подвійне керування та ін.). 
Тема 2. Усна практика 
            «Роль фізики у сучасному житті»,  «Напрямки фізичної науки»,   
Тема 3. Анотування та реферування 
             Складання іноземною мовою анотацій та рефератів до наукових статей, доповідей,  
             матеріалів дослідження тощо. 
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 Розділ 4. Навчальний матеріал для студентів у X семестрі  
 Тема 1.  Граматика 
            Лексичні особливості перекладу (багатозначність, конверсія, синонімія,  
            неологізми, "фальшиві друзі перекладача", британський та американський    
            варіанти  англійської мови, термін, уживані вирази та службові слова, іншомовні   
            запозичені, абревіатури, умовні позначення, власні назви, англійська система мір  
            та ваги  тощо); найуживаніші суфікси, префікси англійської мови науково-технічної  
            літератури та їх значення; основні суфікси іменників, прикметників, дієслів,  
            прислівників. 
Тема 2. Усна практика 
              «Найважливіші відкриття у галузі фізики», «Новітні технології у нашому житті». 
Тема 3. Анотування та реферування 
            Складання іноземною мовою анотацій та рефератів до наукових статей, доповідей,  
            матеріалів дослідження тощо. 
 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Навчальний матеріал для студентів у III семестрі   

Тема 1. Граматика   10          
Тема 2. Аналітичне 
читання 

  6          

Тема 3. Усна 
практика 

  10          

Тема 4. Анотування 
та реферування 

  8          

Разом за розділом 1   32          
Розділ 2. Навчальний матеріал для студентів у IV семестрі    

Тема 1. Граматика   10          
Тема 2. Аналітичне 
читання 

  10          

Тема 2. Усна 
практика 

  8          

Тема 4. Анотування 
та реферування 

  10          

Тема 5. Письмо   10          
Разом за розділом 2   48          

Розділ 3. Навчальний матеріал для студентів у IX семестрі   
Тема 1. Граматика   12          
Тема 2. Усна 
практика 

  8          

Тема 3. Анотування 
та реферування 
 

  12          

Разом за розділом 3   32          
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Розділ 4. Навчальний матеріал для студентів у X семестрі   
Тема 1. Граматика   5          
Тема 2. Усна 
практика 

  6          

Тема 3. Анотування 
та реферування 

  5          

Разом за розділом 4   16          
 

 Усього годин    128          
 
 
 
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 III семестр  
1 ГРАМАТИКА (10)  

1.1 Passive Voice 2 
1.2 Modal Verbs 2 
1.3 Modal Verbs with Perfect Infinitive 2 
1.4 Conditionals 2 
1.5 Subjunctive Mood 2 
2 АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ (6) 6 
3 УСНА ПРАКТИКА (10)  

3.1 «Моя родина»  0,25 
3.2 «Мій робочий день»  0,25 
3.3  «Мій університет» 0,5 
4 АНОТУВАННЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ (8) 8 
 IV семестр  
1 ГРАМАТИКА (10)  

1.1 Participle 1 2 
1.2 Participle II 2 
1.3 Gerund 2 
1.4 Infinitive 2 
1.5 Infinitive vs. Gerund 2 
2 АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ (10) 10 
3 УСНА ПРАКТИКА (8)  

3.1 «Моя спеціальність» 4 
3.2 «Фізика навколо нас. Цікаві факти». 4 
4 АНОТУВАННЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ (10) 10 
5 ПИСЬМО (10) 10 
 IX семестр  
1 ГРАМАТИКА (12)  

1.1 Граматичні особливості перекладу (артикль, іменник, 
прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, 
прийменник, сполучник) 

2 

1.2 Конструкції типу the more, the better, there + be 2 
1.3 Синтаксичні особливості перекладу (умовне речення,             3 



 8 

неозначено-особові та безособові речення) 
1.4 Синтаксичні особливості перекладу (безсполучникові підрядні 

речення, складнопідрядні речення) 
3 

1.5 Синтаксичні особливості перекладу (емфаза, інверсія, подвійне 
керування та ін.) 

2 

2 УСНА ПРАКТИКА (8)  
2.1 «Роль фізики у сучасному житті» 4 
2.2 «Напрямки фізичної науки» 4 
3 АНОТУВАННЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ (12)  
 X семестр  
1 ГРАМАТИКА (5)  

1.1 Лексичні особливості перекладу (багатозначність, конверсія, 
синонімія,  неологізми, "фальшиві друзі перекладача") 

1 

1.2 Британський та американський  варіанти  англійської мови, 
термін, уживані вирази та службові слова 

1 

1.3 Іншомовні запозичені слова, абревіатури, умовні позначення, 
власні назви, англійська система мір  та ваги  тощо) 

1 

1.4 Найуживаніші суфікси, префікси англійської мови науково-
технічної  літератури та їх значення 

1 

1.5 Основні суфікси іменників, прикметників, дієслів,  прислівників. 1 
2 УСНА ПРАКТИКА (6)  

2.1 «Найважливіші відкриття у галузі фізики» 3 
2.2 «Новітні технології у нашому житті» 3 

 АНОТУВАННЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ (5) 5 
 Разом                                                                                                                    128 

 
 

5. Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Котова А. В. English for Physicists (Part  1) / А. В. Котова, І. С. Холмогорцева – Х. : ХНУ імені В. 
Н. Каразіна, 2013. – 120 с. 
2. Холмогорцева І. С.  English for Physicists  (Part  2) / І. С. Холмогорцева, А. В. Котова. – Х. : ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2014. – 120 с. 
3. Аутентичні тексти  за фахом з міжнародних журналів. 
 

Допоміжна література 
1. Бахов І. С. English for Post-Graduate Students. Англійська мова для аспірантів і здобувачів: 
Навч. посіб. — К.: МАУП, 2008. 
2. Бурбак О.Ф. та ін. English for Science Students (англійська мова для аспірантів та здобувачів). –  
Чернівці: Рута, 1998. 
3. Ільченко О.М. Англійська мова для науковців. – К., 1996. 
4. Поталуева А. А., Хомутова Е. В. Учебник английского языка для физиков. / А.А. Поталуева 
– М. : Изд-во МГУ, 1989. –  260 с. 
5. Malcom M. Destination B2: Grammar  and Vocabulary with Keys. – Macmillan, 2008. 
6. Murphy R. English Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate 
Students. - Cambridge University Press, 2012. 
7. Газети “Day”, “Kyiv Post”. 
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6. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
1. Bell English Online 
http://www.bellenglish.com/ 
2. English with the BBC Service 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml 
3. Oxford University Press 
http://www.oup.co.uk/ 
4. OUP online 
http://www.oup.com/online/ 
Oxford DNB, online references, etc. 
5. Longman Dictionary 
http://www.ldoceonline.com/ 
6. Internet Grammar of English (very academic) 
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm 
7. English Grammar and Writing online 
http://www.edufind.com/english/grammar/ 
8. Good tests and exercises in English Grammar 
http://www.usingenglish.com/online-tests.html 
9. Vocabulary and Grammar Exercises online 
http://www.roseofyork.co.uk/learning.html 
10. English for learners 
http://www.churchillhouse.com/english/learners.html 
 

 
 
 

 
 

http://www.bellenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
http://www.oup.co.uk/
http://www.oup.com/online/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm
http://www.edufind.com/english/grammar/
http://www.usingenglish.com/online-tests.html
http://www.roseofyork.co.uk/learning.html
http://www.churchillhouse.com/english/learners.html
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