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Англо-український словник-посібник

ВСТУП
Англо-український словник-посібник для агрономічних спеціальностей з’явився як відповідь на нагальну потребу студентів ВНЗ у
сучасних навчальних матеріалах, які б сприяли підвищенню рівня
володіння англійською мовою і, водночас, знайомили їх з різними
аспектами майбутньої спеціальності. Важливою передумовою для
цього стало втілення в навчальний процес Типової програми з англійської мови для професійного спілкування (АМПС), яка створена
за сприяння Британської Ради в Україні та рекомендована Міністерством освіти і науки України (Київ, 2005). Програма підкреслює, що
однією із найважливіших стратегій подолання невдосконаленості
існуючих навчальних матеріалів є створення нових підручників та
посібників відповідно до потреб студентів.
Колектив авторів, намагаючись реалізувати поставлене завдання, відібрав ресурсні матеріали, зорієнтовані на студентів вищих навчальних закладів напряму «Агрономія». Саме цим і обумовлена
структура словника-посібника, метою якого є засвоєння й оперування спеціальною термінологією, що функціонує у текстах вузькогалузевого призначення. Такий вид діяльності покращує підготовку студентів та аспірантів до самостійного опрацювання оригінальної літератури за фахом. Посібник складається із вступу, пʼяти частин і
англо-українського словника найбільш вживаних термінів даної спеціальності.
Першоджерелами посібника є автентичні текстові матеріали агрономічної галузі. Деякі тексти мінімально адаптовані з метою усунення певних граматичних, стилістичних та лексико-фразеологічних
труднощів. Саме цей матеріал є достовірним арсеналом для селекції
вузькогалузевої термінології, що надається у найбільш повному кількісному співвідношенні.
В першій-четвертій частинах представлено двадцять один професійно орієнтований текст та післятекстові вправи, які акцентують
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увагу студентів на терміносистемах їх фаху та забезпечують достатню повторюваність термінології.
Пʼята частина посібника містить тестові завдання з граматики
англійської мови для підсумкового контролю навчальних досягнень
студентів та самостійної роботи, в яких перевіряється рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції. В завданнях акцентується увага на граматичних явищах та конструкціях, найбільш
поширених в науковому функціональному стилі, а саме: іменникові
словосполучення, ступені порівняння прикметників та прислівників,
пасивний стан дієслів, модальні дієслова та їх еквіваленти, неособові
форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник тощо).
В англо-українському словнику представлені найпоширеніші
способи перекладу, такі як: термінологічний еквівалент, аналог, калькування, контекстуальна заміна терміносполуки, тлумачення тощо.
Акцент ставиться на забезпеченні оптимального функціонування понять тої чи іншої термінологічної системи, що має суттєве значення в сучасних умовах широкого міжнародного співробітництва у
сфері аграрної науки і практики.
Автори вважають за необхідне надати ключі до тестових завдань з граматики. Це, насамперед, дає змогу, з одного боку, перевірити правильність їх виконання та звернути увагу на навчальний
матеріал, що потребує доопрацювання, а з іншого – сприяє формуванню стратегічної компетенції студентів, яка передбачає уміння
самостійно здобувати, використовувати та оцінювати свої знання у
професійній діяльності, а також під час проходження виробничих
практик.
Матеріал призначається для студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія»
(освітнього рівня «Бакалавр», «Магістр»). Словник-посібник буде
корисним й для аспірантів та науковців, які працюють в даній галузі
науки.
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