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Загальна інформація про дисципліну 

Мета та цілі 
курсу 

Загальною метою курсу є формування у студентів комунікативної компетенції, необхідної для спілкування у знайомих мовленнєвих 
ситуаціях професійного дискурсу.  
Формування у студентів здатностей: 
- формувати загальні компетенції (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння учитися); сприяти 
розвитку здібностей до самооцінювання та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати освіту в 
академічному та професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту; 
- формувати у студентів загальні та професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, прагматичну та 
соціо-культурну) для забезпечення їхнього спілкування в знайомому професійному середовищі. 

Програмні 
компетентності 
(згідно ОПП) 

Загальні компетентності: 
- Здатність  спілкуватись іноземною мовою (ЗК5); 
- Здатність вести професійну, в тому числі науково-дослідну діяльність, у міжнародному середовищі (ЗК7); 

Програмні 
результати 

Презентувати результати досліджень і розробок державною та іноземною мовами у вигляді заявок на винахід, наукових публікацій, 
доповідей на науково-технічних заходах. (ПРН13). 
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навчання   
(згідно ОПП) 

Формат курсу 
 

Курс передбачає проведення практичних занять та консультації для кращого розуміння викладеного матеріалу і має супровід в 

електронному навчальному курсі системи A-Tutor, має структуру, контент, завдання і систему оцінювання. 

Обсяг курсу Кількість кредитів ECTS – 4; практичні заняття – 56 год.; самостійна робота – 64 год. 

Ознаки курсу Рік навчання – 1; семестр – 2; обов’язковий; кількість модулів – 2. 

Пререквізити Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Іноземна мова фахового спрямування» значно підвищиться, якщо студент попередньо 
опанував матеріалом таких дисциплін як: «Іноземна мова професійно-ділового спрямування», «Іноземна мова професійного 
спрямування». 

Структура курсу 

Практичне заняття  1  
(4 год.) 

What is special about academic English? 
Spoken Production. ESP Reading 

Практичне заняття 8  
(4 год.) 

Presenting an argument. 
Spoken Production. ESP Reading 
Grammar 
Linking words and constructions  
Writing 
Writing a report 
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Опрацювання теоретичних 
основ прослуханого 
лекційного матеріалу 

Практичне заняття  2  
(4 год.) 

Phrasal verbs in academic English. 
Spoken Production. ESP Reading 

Практичне заняття  3  
(4 год.) 

Applications and application forms. 
Spoken Production. ESP Reading 

Практичне заняття  9  
(4 год.) 

Making a presentation.  
Spoken Production. ESP Reading 

Практичне заняття  4  
(4 год.) 

Time. Cause and effect. Analysis of results. 
Research and study aims. 
Spoken Production. ESP  Reading 

Практичне заняття  10  
(4 год.) 

Describing research methods. 
Spoken Production. ESP Reading 

Опрацювання окремих 
розділів програми, які не 
виносяться на лекції 

Практичне заняття  5  
(4 год.) 

Facts, evidence and data. Statistics. Graphs 
and diagrams. 
Spoken Production. ESP Reading 

Практичне заняття  11  
(4 год.) 

Making connections.  
Spoken Production. ESP Reading 
Grammar 
Conditional  1  
Conditional 2  
Conditional 3 
Writing 
Summary 

Практичне заняття  6  
(4 год.) 

Opinions and ideas. Talking about ideas. 
Reporting what others say. 
Spoken Production. 
Grammar Word Formation 
Writing 
Terms and definition 

Практичне заняття  7  
(4год.) 

Talking about points of view. Degrees of 
certainty. 
Spoken Production.  ESP Reading 

Практичне заняття 12  
(4 год.) 

Describing problems.  
Spoken Production. Reading 

Опрацювання 
законодавчих та 
нормативних документів 

Практичне заняття  13  
(4 год.) 

Formal and informal academic words and 
expressions. Numbers, units of 
measurement and common symbols. 
Spoken Production. Reading. 



  Практичне заняття 14 
(4год.) 

The World Wide Web. The human brain.  
Spoken Production. Reading 
Grammar 
Participle I 
Participle II 

Виконання індивідуальних 
завдань 

Літературні джерела  
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1. Англо-російсько-український 
словник науково-технічної 
термінології. Близько 22 тис. 
термінів/ Укладачі: С.М. Андрєєв, К.К. 
Васицький, Б.Ф. Уліщенко. – Х.: Факт, 
1999. – 704 с. 
2. Англо-український словник: У 2 
т. – Близько 120 000 слів / Склав М.І. 
Балла. – К.: Освіта, 1996. – Т. 1. – 752 с. 
3. Англо-український словник: У 2 
т. – Близько 120 000 слів / Склав М.І. 
Балла. – К.: Освіта, 1996. – Т. 2. – 712 с. 
4. Гороть Є.І., Коцюк Л.М., 
Малімон Л.К., Павлюк А.Б., під 
загальним керівництвом Є.І. Гороть. 
Англо-український словник. – Вінниця: 
Нова Книга, 2006. – 1700 с.  

 

Політика курсу 

 

Політика контролю Використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування; 
залікове модульне тестування та опитування; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; оцінювання 
результатів виконаних самостійних робіт; студентські презентації та виступи на наукових заходах; бесіди та 
обговорення проблемних питань, методи дискусійного характеру (дискусії), ректорська контрольна робота; робота в 
проблемних групах, тренінгові завдання, індивідуальні консультації, іспит 

Політика щодо консультування Консультації протягом семестру проводяться згідно затвердженого на кафедрі графіка на початку навчального 
семестру  

Політика щодо перескладання Складання заліку відбувається в терміни, визначені графіком навчального процесу  

Політика щодо академічної 
доброчесності 

Списування під час тестових робіт та іспитів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 
пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування – за умов дистанційної форми навчання 

Політика щодо відвідування Відвідування занять є обов’язковим компонентом навчального процесу. За об’єктивних причин (наприклад, участь у 
програмі ERASMUS +) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та деканатом 
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90-100 А відмінно   Аудиторна та самостійна робота Аудиторна та самостійна робота 

82-89 В добре  
Теоретичний 

курс 
(тестування) 

Практична робота Теоретичний 
курс 

(тестування) 

Практична робота 

75-81 С добре 20 20 15 20 25 100 

67-74 D задовільно  Практичні 
заняття       

№1-7 

Аудіювання 5 Практичні 
заняття      
№8-14 

Аудіювання 5 

60-66 Е  задовільно Читання 5 Говоріння 5 

35-59 FX 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

Письмо 5 Письмо 5 

1-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

Говоріння 5 Інд.завдання/ 
тези 

5 


