
94 │ Концептуальні шляхи розвитку: педагогічні науки 

 

Дана динаміка зберігається по всім курсам з невеликими 
відмінностями. Узагальнені дані по всій групі респондентів наведено у 
діаграмі 1. 

Тож, за результатами досліджень, можна зробити висновок, що у 
середньому вибір професії еколога респондентами з КДЕТ зроблено 
напівсвідомо. Майже половина студентів обрали дану спеціальність 
ситуативно і тому не бачать перспектив в подальшому як фахівці. Наше 
дослідження може мати рекомендаційний характер педагогам КДЕТ, які 
працюють зі студентами даної спеціальності, більшу увагу надавати 
реалізації прийомів та засобів з мотивації засвоєння змісту професійної 
діяльності із застосування ІКТ, що сприятиме реалізації студентами своїх 
здібностей, розкриттю творчого потенціалу та ефективній професійній 
реалізації. 
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ПРОЦЕС НАВЧАННЯ В АГРАРНОМУ ВУЗІ:  

ІНОЗЕМНА МОВА НАУКИ В АСПЕКТІ «СТИЛЬ» І «ЖАНР» 
 
В умовах сучасного розвитку українського суспільства, розширення 

економічних, інформаційних та освітніх зв'язків, іноземна мова науки 
набуває неабиякого значення, оскільки новий науковий досвід інших 
країн, завдяки впровадженню Болонського процесу, поширюється в 
українському науково-дослідному та освітньому просторі. В процесі 
навчання в аграрному вузі актуальності набуває вивчення іноземної мови 
науки як в теоретичному, так й практичному аспектах: відкривається 
широкий горизонт професійних можливостей для вузькопрофільних 
фахівців. Прикладом може бути втілення інновацій різних наукових 
галузей у вітчизняні наукові розробки сільського господарства. Це 
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підтверджується на ринку праці в аспекті глобалізації аграрного сектора 
і має неабияку практичну значущість.  

Мета доповіді – обґрунтування щодо вивчення категорій «стилю» і 
«жанру» іноземної мови науки в процесі навчання вузькопрофільних 
фахівців аграрного вузу.  

Деякі аспекти поняття «Іноземна мова спеціального призначення» 
розглянув український вчений І. М. Куліш. Він співвідніс англійську 
мову загального та спеціального призначення, роль викладача та фахівця 
певної галузі [13]. Актуальні проблеми методики викладання іноземних 
мов на немовних факультетах розглянуто у науковому дослідженні 
«Іноземна мова для спеціальних цілей як засіб виховання міжнародно-
орієнтованого фахівця» Л. Й. Бондарчук, Л. М. Гуня, І. І. Добош. 
Українськими вченими також запропоновано підходи три етапного курсу 
у процесі навчання іноземної мови на перших двох курсах економічного 
факультету [5]. Питання конструкторської діяльності автора підручника 
іноземної мови висвітлив у своїй роботі В. Редько [14]. Одну з умов 
здійснення сучасних наукових досліджень у будь-якій галузі науки – 
планування процедури пошуку фахової наукової інформації іноземною 
мовою в Інтернеті розглянуто О. Шмировою [23]. Українська вчена 
проаналізувала наукові іноземні сайти, які надають можливість 
науковцям слідкувати за станом розвитку науки своєї галузі та 
запропонувала методику пошуку наукової інформації іноземною мовою, 
оскільки, за її висновками, немає жодного авторитетного зарубіжного 
видання, яке не мало б свого електронного варіанта в Інтернеті на 
сайтах. О. Шмирова подає найбільш поширений метод пошуку потрібної 
інформації за ключовими словами за допомогою спеціальних пошукових 
сайтів та надає пропозиції щодо знаходження необхідних наукових 
джерел, акцентуючи увагу на інформаційних джерелах публікацій 
наукових бібліотек університетів [23]. Поняття професійної компетенції 
як здатності успішно діяти на основі практичного досвіду, умінь і знань у 
процесі вирішення завдань професійної діяльності проаналізовано у 
дослідженні Я. В. Андрейко «Іншомовна професійна комунікативна 
компетенція» [1]. Технології роботи з медіа текстом у контексті 
формування вторинної мовної особистості в процесі викладання 
іноземної мови професійного спілкування описав український вчений  
А. Б. Брутман. У своїй науковій роботі він аналізує ґенезу медіа-освіти 
на пострадянському та світовому науковому просторі та наводить 
технології імплементації іншомовного медіа тексту в процес викладання 
іноземної мови [8].  

Отже, аспект «стиль» і «жанр» являють собою новий кут сучасного 
дослідницького зору щодо іноземної мови науки розробок вітчизняного 
сільського господарства та є актуальними у педагогічному процесі 
навчання вузькопрофільних спеціалістів аграрного вузу.  

На основі вивчення останніх наукових джерел в галузі мовної освіти 
щодо врахування специфіки аграрного вузу, ми дійшли висновку, що 
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іноземна мова науки сільського господарства являє собою нову і 
перспективну гілку лінгвістичної науки, яку треба вивчати та 
комплексно описувати. Іноземна мова науки сільського господарства 
проявляє себе у наукових жанрах таких, як монографія, доповідь, 
реферат, анотація, словник, довідник, каталог, дисертація, звіт про 
проведення науково-дослідницької роботи, автореферат дисертації, 
методичний посібник, стаття, лекція, підручник. Це мова спеціального 
призначення, яка є засобом виховання міжнародно-орієнтованого 
фахівця. Вивчення іноземної мови науки також важливо у рамках 
планування процедури пошуку наукової інформації з питань сільського 
господарства в Інтернеті. Аналіз іноземних сайтів є неможливим без 
фахових знань цієї дисципліни. У наукових жанрах концентрується 
практичний досвід сільського господарства в історичному процесі, і 
вивчення мови науки сприяє новим науковим поглядам і відкриттям в 
аграрному секторі. Іноземна мова науки сільського господарства може 
створювати нову об'єктивну реальність, залучаючи вітчизняного фахівця 
до процесу її формування. Завдяки особливостям своєї конкретної 
змістової форми, тобто жанру, уніфікації та стандартизації іноземна мова 
науки сільського господарства надає вихід до міжнародної співпраці у 
конкретних сферах сільського господарства. Отже, розробка програми 
«Іноземна мова науки аграрного сектору» є необхідною для сучасного 
процесу навчання вузькопрофільних фахівців аграрного вузу. 
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