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Мета курсу — формування і розвиток іншомовної компетенції, необхідної 

для коректного вирішення комунікативних завдань в різних ситуаціях 

академічного та професійного спілкування, формування соціокультурної 

компетенції і поведінкових стереотипів, необхідних для успішної адаптації 

випускників на ринку праці; розвиток у студентів вміння самостійно здобувати 

знання для здійснення побутової, професійної та наукової комунікації 

англійською мовою; формування вміння написати research proposal і представити 

його зміст в форматі академічної презентації англійською мовою. 
Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими 

дисциплінами як «Іноземна мова», «Культура наукової мови», «Робота з 

інформаційними джерелами» «Інформаційні технології у фармації».  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей:  
- лінгвістична компетенція: знання лексичних, граматичних і фонетичних 

одиниць, а також навички і вміння їх використання при породженні і 

сприйнятті іншомовних висловлювань;  
- дискурсивна компетенція: здатність побудови цілісних, зв'язкових і логічних 

висловлювань (дискурсів) різних функціональних стилів в усній і письмовій 

професійно значимої комунікації на основі розуміння різних видів текстів при 

читанні і аудіюванні;  
- стратегічна компетенція: здатність використовувати вербальні та невербальні 

стратегії для компенсації прогалин, пов'язаних з недостатнім володінням 

мовою;  
- прагматична компетенція: вміння використовувати мову в певних 

функціональних цілях в залежності від особливостей соціального і 

професійного взаємодії: від ситуації, статусу співрозмовників і адресата 

мовлення та інших факторів, що відносяться до прагматиці мовного 

спілкування, а також у навчальній, науковій, і професійної діяльності, в 

зокрема, подальшому навчанні в магістратурі і аспірантурі та проведення 

наукових досліджень в заданій області.  
- соціолінгвістичних компетенція: здатність використовувати і перетворювати 

мовні форми відповідно до соціальними і культурними параметрами взаємодії 

в сфері професійної комунікації. 
Програмні результати навчання: 

знати: основні значення лексичних одиниць (слів і словосполучень) 

ділової лексики в рамках вивченої тематики; основні способи словотворення; 

значення реплік-кліше мовного етикету, характерних для проведення 

переговорів, презентацій та ін.); типи культур і особливості різних культур, 

релевантні для ведення міжнародного фармацевтичного бізнесу (відмінності в 

розумінні ввічливості, ієрархія ділових відносин і методи роботи, ставлення до 

часу, особливості роботи в команді та ін.) 



вміти: говорити досить швидко і вільно, щоб без особливих труднощів 

брати участь в непідготовленою бесіді з носіями мови, що вивчається; робити 

чіткі, докладні повідомлення на різні теми, викладати свій погляд на проблему, 

висловлюючи всі аргументи «за» і «проти»; брати участь в дискусії по знайомій 

проблемі і відстоювати свою точку зору; розуміти автентичні тексти професійної 

спрямованості з періодичних джерел; розуміти об'ємні складні тексти на 

професійні теми; розуміти мову носіїв мови, що звучить в середньому темпі в 

рамках вивченої тематики; писати есе на задану тему і резюме по прочитаної 

статті, висвітлюючи питання або аргументуючи точку зору «за» або «проти»; 

писати діловий лист, електронний лист, доповідь; вести записи одержуваної 

інформації. 
володіти: лексикою за найбільш загальними темами та темами, 

пов'язаними з професійною діяльністю, принципами лексичної правильності, 

знаннями структури висловлювання із застосовуванням достатнього діапазону 

мовлення, складних синтаксичних форм у мовленні.  
Зміст навчальної дисципліни: 

Написання академічних робіт. Типи робіт, з чого почати, як розвинути думку, 

лексика для наукового тексту. Переклад з української на англійську та з 

англійської на українську кліше з наукової сфери 
Основний текст роботи проекту ВКР. Обробка зібраного матеріалу. 

Узагальнення поглядів вчених. Заголовки. Організація параграфів. Написання 

першого драфту. Використання трансмиттеров між частинами тексту. Критичне 

читання. Виправлення. 
Методологія. Аналіз написаного проекту ВКР, формулювання методів 

дослідження по-англійськи, робота з лексикою 
Наукові дослідження. Форми і методи досягнення мети. Описи очікуваного 

результату. 
Завершення дослідження. Висновок.. Структурування тексту. Обсяг і мову 

ув'язнення. Відмінності укладення від введення 
Вступ. Послідовність роботи над проектом, написання вступу і висновку, аналіз 

демоверсії захисту ВКР англійською мовою. Написання гіпотези, предмета і 

суб'єкта дослідження, цілей і завдань. Професійна значущість. Наукова новизна. 
Анотація. Типи анотацій (інформативна і описова), читання і аналіз анотацій, 

написання анотації до чужої статті, написання анотації до свого есе 
Термінологія і ключові поняття. Практика у вживанні наукової лексики, 

формулювання ключових слів, написання есе на тему ВКР 
Презентація. Стадії презентації. Складання тексту презентації. Корисні поради 

доповідачу. Поведінка. Жести. Голос. Інтонація. Робота зі слайдами під час 

виступу. 
Presentations of projects. Захист проектів, дебати 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ECTS, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 50 годин аудиторних практичних занять і 55 годин 

самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: ПМК/залік. 
 


