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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Мета курсу – формування у здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» професійної комунікативної 
компетенції у всіх видах іншомовної мовленнєвої 
діяльності (читанні, говорінні, аудіюванні, письмі), а 
також вдосконалення вже набутих на попередньому 
етапі навчання загальних комунікативних  
компетенцій. 
 
Об'єктом навчальної дисципліни  
є професійна діяльність та сучасна іноземна мова, 
притаманна для визначеної сфери.  
 
Предметом навчальної дисципліни  
є практичний аспект застосування іноземної мови у 
сучасній професійній діяльності. 



Навички після закінчення курсу 
ЧИТАННЯ 

 - читати професійно-
орієнтовані тексти 
різного ступеню 
спеціалізації; 
 
 - вилучати інформацію 
з графіків, діаграм та 
таблиць,  
 
- узагальнювати 
проаналізовану 
інформацію  для 
подальшого 
представлення в усній 
або письмовій формі. 

 
 
 
 
 

 

ПИСЬМО 

- написати резюме ; 
 - написати звіт проекту; 
- писати ділові листи 
(замовлення, запит, 
рекламний лист, 
запрошення); 
 - скорочувати зміст та 
укладати резюме 
прочитаного / почутого у 
аудіо / побаченого у 
відео матеріалу; 
 - демонструвати 
різноманітність 
граматичних структур 
та лексичний запас 
відповідно до стилю 
письма; 
 - характеризувати 
процеси та пояснювати 
їх послідовність та 
хронологію. 

АУДІЮВАННЯ 

 - розуміти носіїв мови, 
що обговорюють 
професійні теми; 
 
 - здійснювати відбір 
конкретної інформації у 
аудіо та відео 
матеріалах на слух; 
 
 - робити нотатки 
почутого, конспектувати 
найважливішу фактичну 
та цифрову 
інформацію. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ГОВОРІННЯ 

 - уміти розпочати та 
підтримувати розмову 
на професійні теми; 
 - брати участь у 
дебатах та дискусіях з 
різних професійних тем;  
- вміти проводити усні 
презентації англійською 
мовою на теми, 
пов'язані з роботою; 
- вміти використовувати 
лексику та граматичні 
конструкції у 
професійному 
спілкуванні; 
 - знати, як описати 
процеси, визначити 
терміни, пояснити 
процедури та дати  
інструкції, що 
стосуються професії. 



СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Екологія 

Садівництво та виноградарство 

Агрономія Харчові технології 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

АТЕ 
Цивільна безпека 

Готельно-ресторанна справа 

Геодезія та землеустрій 



АГРОНОМІЯ 



ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСУ («АГ») 

Diagnosing crop problems 
Sustainable farming  

Organic farming 
GMOs 

The history of agriculture 

Cultivation, planting and harvest equipment 
Soil classification and composition 

Soil salts and acidity 
The nitrogen cycle 
Soil conservation 

Soil 
Water 
Seeds 

Plant growth 
Storage 

Weeds, pests, and disease 
Cropping systems  

Climate and weather 
Growing seasons 



ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ,  
ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ  
У РАМКАХ ДИСЦИПЛІНИ 

Neil O'Sullivan, James D. Libbin 
Express Publishing 
 
Career Paths English: Agriculture is a 
new educational source for agriculture 
professionals who want to improve their 
English communication in a work 
environment. Incorporating career-
specific vocabulary and contexts, each 
unit offers step-by-step instruction that 
immerses students in the four key 
language components: reading, listening, 
speaking and writing. Career Paths 
English: Agriculture addresses topics 
including soil preparation, seeding 
methods, farm equipment, livestock and 
organic farming. 

Career Paths / Agriculture 



САДІВНИЦТВО  
ТА ВИНОГРАДАРСТВО 



ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСУ («СВ») 

Types of diseases 
Types of pests 

Disease and pest 
management 

Basic botany 
Parts of a plant and a flower 

Flowers 
Herbs 

Grasses and grains 

Gardening tools 
Soil preparation 

Mulch 

Woodies and succulents 
Trees 

Transplanting 
Watering 

Vegetables, fruits, 
and legumes 



ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ,  
ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ  
У РАМКАХ ДИСЦИПЛІНИ 

Clare Reynolds, Jenny Dooley 
Express Publishing,  
2017 
 

Career Paths: Plant Production is a new 
educational resource for plant production 
industry professionals who want to 
improve their English communication in a 
work environment. Incorporating career-
specific vocabulary and contexts, each 
unit offers step-by-step instruction that 
immerses students in the four key 
language components: reading, listening, 
speaking, and writing. The textbook 
addresses topics including common 
plants, growing methods, pest control, 
harvesting methods, and floral arranging.  

Career Paths/ Plant production 



ЕКОЛОГІЯ 



ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСУ («ЕК») 

Climate 
Change 

Parts of the Environment 

Pollution 

Biodiversity 

Natural Resource 
Management 



ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ,  
ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ  
У РАМКАХ ДИСЦИПЛІНИ 

Virginia Evans, Jenny Dooley,  
Dr. Ellen Blum 
Express Publishing 
 
Career Paths: Environmental Science is a 
new educational resource for 
environmental science professionals who 
want to improve their English 
communication in a work environment. 
Incorporating career-specific vocabulary 
and contexts, each unit offers step by-
step instruction that immerses students in 
the four key language components: 
reading, listening, speaking and writing. 

Career Paths/  
Environmental science  



ГЕОДЕЗІЯ  
ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ 



ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСУ («ГЗ») 

Introduction to Geodesy 

The System of the State Service of 
Ukraine for Geodesy,  

Cartography and Cadastre 

Cartography and Mapmaking 

Topography 

Geographic Information System 

Types of Spatial Data 

Basic Land Surveying 

Land Surveying Equipment 



ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ,  
ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ  
У РАМКАХ ДИСЦИПЛІНИ 

Лемещенко-Лагода В.В., Кривонос І.А. 
Навчальний посібник.  
Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2020.  
 
This manual is aimed at students with a 
pre-intermediate and intermediate level of 
English who are interested in Geodesy 
and Land Surveying and want to improve 
their English communication in a work 
environment. Each unit contains authentic 
materials and various exercises and tasks. 
It is designed for development of written 
and spoken communication skills in the 
workplace. 

Notes on Basic Geodesy  
and Land Surveying 



ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 



ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСУ («ХТ») 

Ways into Food Technology 

Nutritional Content of Food 
 

Future profession 

Production system 

Computer aided food manufacture 

Food preservation 

Food packaging  

Fats and oils  

Nutritional Content of Food 

Food additives 

Packaging technology  

Food labeling 



ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ,  
ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ  
У РАМКАХ ДИСЦИПЛІНИ 

Шевченко С.П.  
Навчально-методичний посібник до 
практичних занять для студентів ОКР 
«Бакалавр», напрям підготовки «Харчові 
технології та інженерія»/ Мелітополь: 
ТДАТУ, 2015. 
The manual contains a sufficient number of 
various exercises and tasks aimed at 
preventing lexical and grammatical 
difficulties, enriching the vocabulary; a 
grammar guide that plays a supporting role 
in relation to the exercises that are posted 
in each thematic section; an English-
Ukrainian glossary will help to eliminate 
lexical difficulties. This methodical manual 
can bring the students to the level of 
practical professional-oriented knowledge of 
a foreign language (English). 

Get Ahead in Food Technology 



ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ,  
ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ  
У РАМКАХ ДИСЦИПЛІНИ 

Evans V., Dooley J., Hallum R.  
Spain: Express Publishing,  
2018. 
 
Career Paths: Food Service Industries is 
a new educational resource for food 
service professionals who want to 
improve their English communication in a 
work environment. Incorporating career-
specific vocabulary and contexts, each 
unit offers step-by-step instruction that 
immerses students in the four key 
language components: reading, listening, 
speaking and writing. 

Career Paths:  
Food Service Industries 



ГОТЕЛЬНО- 
РЕСТОРАННА СПРАВА 



ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСУ («ГРС») 

Jobs and workplaces 
Applying for a job 

The interview 

Giving information 
Giving directions  

Giving polite explanations 

Offering help and advice 
Taking phone calls 

Taking room reservations 

Taking a food order 
Kitchen hygiene 

Health and safety at work 

Dealing with requests 
Dealing with complaints 
Dealing with problems 

Paying bills 
Payment queries 



ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ,  
ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ  
У РАМКАХ ДИСЦИПЛІНИ 

Trish Stott, Rod Revell 
Oxford University Press  
 

A course for trainees in the hospitality 
and catering industry, who need English 
to deal with customers and colleagues. 
The course consists of twenty-eight units 
which take the student through a number 
of hotel and restaurant situations and 
functions, beginning with phone 
enquiries and reservations through to 
payments and queries.  
In addition to the functional focus, each 
unit identifies a vocabulary area and 
particular language points for study. 

Highly Recommended: English for 
the Hotel and Catering Industry  



ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ,  
ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ  
У РАМКАХ ДИСЦИПЛІНИ 

Francis O'Hara 
Oxford University Press  
 

Be My Guest is a language course for 
pre and in-service students of English in 
the hotel industry. 
This fifteen-unit course deals with 
situations in which hotel employees meet 
guests, including reception, restaurant 
and bar work, answering the phone, 
giving directions, dealing with guests' 
problems, writing short e-mails and 
letters, suggesting places to visit and 
explaining how things work. 

Be My Guest 



ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА 



ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСУ («ЦБ») 

Environmental Pollution 
Human Influence  
on Ecosystems 

Stress in the Workplace 
Safety Engineering 

Computer Influence on a Man Health 
Mobile Phone Radiation and Health 

Occupational Safety and Health 
Workplace Safety 

Ergonomics 

Fire safety 
Chemical safety  
Electrical safety 

First aid and injury 

Preparing for Emergencies 
Hazards and risk assessment 

Personal Protective Equipment 
Hand-held safety equipment 



ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ,  
ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ  
У РАМКАХ ДИСЦИПЛІНИ 

John Chrimes 
Gamet  Publishing Ltd. 
 
Safety first is an ESP course providing language 
and communication support for health and safety 
topics in technical, industrial and workplace 
situations. The course follows health and safety 
themes and provides practical contexts for high-
frequency lexis connected with the workplace. It 
also builds essential workplace language skills, 
such as following instructions and form-filling. 
Each unit contains imaginative and challenging 
tasks to stimulate communication through 
problem-solving. Students become familiar with 
typical health and safety scenarios by following 
Jimmy, a trainee at ZemTeQ, through his day-to-
day health and safety training. 

Safety First  



ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ,  
ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ  
У РАМКАХ ДИСЦИПЛІНИ 

Kravets O.O. 
Melitopol, TSATU 
 

The manual is intended for students who have 
already developed skills in English grammar 
and vocabulary. The manual aims to provide 
students with the ability to develop 
independent reading, comprehension and 
translation of scientific texts in English in the 
field of occupational safety as well as the 
development of oral language skills the 
formation of a broad vocabulary and the ability 
to speak in a professional subject. 
The tutorial is comprised of 11 lessons that 
include scientific authentic texts related to 
occupational safety. Each section ends with 
test tasks to check the material learned and 
the information and entertainment unit. 

Occupational Safety and Health 



РЕСУРСИ, ПОСИЛАННЯ 
ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Сайт кафедри «Іноземні мови» 
http://www.tsatu.edu.ua/im/ 

Електронний інституційний репозитарій ТДАТУ 
http://elar.tsatu.edu.ua/ 

Дисципліни, що вже викладаються  
http://www.tsatu.edu.ua/im/navchannja/dyscypliny/ 

Навчально-інформаційний портал 
http://nip.tsatu.edu.ua/ 



Дякуємо  
за увагу! 

До зустрічі 
на заняттях! 
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