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1. Анотація курсу. https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=84 

2. Мета та цілі курсу. Метою вивчення дисципліни є підготовка студента до спілкування 

в усній і писемній формах цією мовою, що передбачає наявність у нього таких умінь в різних 

видах мовленнєвої діяльності, які після закінчення курсу дають йому можливість читати 

оригінальну літературу з фаху для отримання інформації, анотувати та реферувати науково-

технічну літературу, брати участь в усному спілкуванні англійською мовою у практичній та 

інтелектуальній діяльності. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) має набути або розширити 

наступні загальні (ЗКх) компетентності, передбачені освітньою програмою: 

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК13. Здатність організовувати свою діяльність, працювати автономно та у команді, 

проявляти ініціативу 

Основні завдання дисципліни: 

- формування у студентів на базі попередньої підготовки загальних та професійно 

орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і 

прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та 

професійному середовищі; 

- сприяння становленню критичного самоусвідомлення студентів; 

- сприяння підвищенню загальноосвітнього рівня студентів, розширенню їх світогляду, що 

забезпечить належну поведінку у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій. 

3. Результати навчання. Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою 

програмою: 

ПР18. Вільно володіти термінологічною базою спеціальності,  розуміти науково-

технічну документацію державної метрологічної системи України, міжнародні та міждержавні 

рекомендації та настанови за спеціальністю. 

ПР24. Здійснювати професійну комунікацію українською та англійською мовами як 

усно, так і письмово. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

- знати лексику та граматику іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне 

спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію з іноземних видань; 

- вміти здійснювати пошук інформації за завданням, збирання, аналіз даних, необхідних для 

вирішення умовно-професійних завдань; розуміти зміст текстів професійно-орієнтованого 

характеру певного рівня складності;  працювати з іншомовними джерелами інформації; 

презентувати іншомовну інформацію професійного характеру у вигляді переказу або доповіді; 

здійснювати ефективну професійну комунікацію з представниками інших культур. 

 



4. Обсяг курсу. 16 кредитів  

Вид заняття Загальна к-сть годин 

практичні заняття 160 

самостійна робота (підготовка до практичних занять та 

ін.) 
320 

5. Пререквізити. Дисципліна спирається на знання з дисципліни «Іноземна мова» курсу 

загальноосвітньої середньої школи 

6. Система оцінювання та вимоги  

Вид роботи Максимальна кількість балів 

Підготовленість до практичних занять 20 

Робота на практичних заняттях 40 

Залік 40 

7. Політики курсу – аудиторні заняття проводяться в предметних аудиторіях кафедри та 

університету з використанням мультимедійних технологій, можливе дистанційне відвідування 

занять з використанням Zoom за умов карантинних обмежень. У відповідності до «Порядку 

надання дозволу на вільне відвідування занять» студенти можуть оформити індивідуальний 

план роботи. Для допуску до підсумкового контролю студенти мають набрати не менше 20 

балів за семестр. 

8. Рекомендована література 

1. Маналакі Л.Л. Англійська мова: навч. посіб. - Умань : [б.в.], 2003. - 260 с. 

2. ВербаГ.В. Довідник з граматики англійської мови (з вправами): навч.посіб./ Г.В.Верба, 

Г.Г.Верба, Л.Г.Верба. –К.: Освіта, 2007. –414 с. 

3. Англійсько-український словник з математики та кібернетики: біля 50 000 / уклад. Є. 

Мейнарович, М. Кратко. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2010. – 568 с 

4. Ділова лексика: англо-український, українсько-англійський словник / укладачі: О. М. 

Акмалдінова, С. С. Кіраль, О. О. Письменна. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 296 с. 

  


