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1. Анотація курсу.  
Навчальна дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є обов'язковою 

дисципліною при підготовці здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності 

152 - " Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ".  

У результаті успішного навчання за програмою курсу, поруч з іншими професійними 

уміннями, студент буде здатним спілкуватися іноземною мовою у академічному та загально-

професійному середовищі, щоб:  

- обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання;  

- готувати публічні виступи з низки питань у академічній та професійній сфері із 

застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;  

- знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов'язаних з 

академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у 

надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;  

- аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для 

виконання загальних академічних та професійних завдань;  

- писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних 

академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування. 

 

2. Мета та цілі курсу.  

Мета – формування у студентів комунікативної компетенції, яка необхідна для спілкування у 

знайомих ситуаціях, які зустрічаються в академічному та загально-професійному контекстах.  

Загальні компетентності, що формуються курсом: 

ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою; 

ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

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

результати навчання (ПР), передбачені освітньою програмою: 

ПР12 Вільно презентувати та обговорювати наукові результати державною мовою та 

англійською або однією з мов країн Європейського Союзу в усній та письмовій формах, а також 

вести наукову дискусію. 

 

4. Обсяг курсу. 4 кредити 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції – 

практичні заняття 40 

самостійна робота 80 

 

5. Пререквізити.  

Здобувач повинен володіти іноземною мовою на рівні, не нижче B1. Пререквізити з точки зору 

попередньо прослуханих курсів - необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): 

«Іноземна мова» на рівні бакалавра. 

http://foreign-languages.stu.cn.ua/spivrobitnyky-kafedry


6. Система оцінювання та вимоги  

Загальна система 

оцінювання курсу 

рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний 

контроль – 60 балів (відвідування занять, виконання домашньої 

роботи, виконання завдань для самостійного опрацювання, робота 

під час заняття); підсумковий контроль – 40 балів 

(диференційований залік) 

Вимоги до реферату, РГР, 

КР,КП тощо 

Контрольна робота входить до поточного контролю, завдання до 

контрольної роботи за навчальним матеріалом оцінюється до 20 

балів. 

Практичні заняття До 10 балів студент отримує за відвідування занять, активність.  

До 10 балів – за підготовленість до практичних занять.  

До 20 балів – за виконання завдань для перевірки рівня 

сформованості навичок і вмінь мовленнєвої діяльності.  

Загалом до 40 балів за практичні заняття. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Виконання контрольної роботи, набрано за поточний контроль не 

менше 20 балів. Підсумковий контроль (залік) оцінюється 

максимум в 40 балів. 

 

7. Політики курсу  

Очікується, що здобувачі відвідують очно всі практичні заняття у відповідності до 

затвердженого розкладу. Запорукою успішного вивчення дисципліни є активність та залучення під 

час проведення занять – відповіді на запитання викладача (як один з елементів поточного контролю), 

задавання питань для уточнення незрозумілих моментів, тощо. Консультації відбуваються в 

аудиторіях університету у відповідності до затвердженого розкладу, особистих консультацій на 

сторінці курсу в системі дистанційного навчання (СДН) НУ «Чернігівська політехніка». Вітаються 

використання додатків для вивчення мови та збагачення словникового запасу на смартфоні.  

Політика академічної доброчесності.  

Прохання до здобувачів дбати про дотримання академічної доброчесності та у всіх 

незрозумілих моментах звертатися за консультацією до викладача. Пам’ятайте, що академічна 

недоброчесність – це не лише плагіат, а і списування під час проміжного контролю – контрольної 

роботи, підсумкового контролю, або ж виконання на замовлення індивідуальних завдань. Від усіх 

слухачів курсу очікується дотримання академічної доброчесності при виконанні зазначених вище 

завдань. До студентів, у яких було виявлено порушення академічної доброчесності, застосовуються 

різноманітні дисциплінарні заходи (включаючи повторне прослуховування курсу).  

Політика користування ноутбуками / смартфонами. 

Враховуючи те, що дзвінки, переписки, спілкування у соціальних мережах під час занять 

відволікають від проведення занять і викладача й інших здобувачів, прохання тримати смартфони 

переведеними у беззвучний режим протягом практичних занять. Ноутбуки, планшети та смартфони 

можуть використовуватися в аудиторіях під час практичних занять, однак, лише для дій, пов’язаних 

з проходженням самого курсу (пошуку та перекладу слів, пошук додаткової інформації, тощо). 

Використання смартфонів, ноутбуків та персональних комп’ютерів не дозволяється під час 

проведення підсумкового контролю.  

Правила перезарахування кредитів. 

Кредити, отримані в інших закладах вищої освіти за даною або ж іншою спеціальністю з 

вивчення іноземних мова можуть бути перезараховані викладачем у відповідності до положення 

«Порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін у НУ ЧП» 

шляхом співставлення отриманих програмних результатів навчань та компетентностей. Сертифікати 

IELTS або TOEFL можуть визнаватися як частина курсу, яка відповідає за граматику, в той же час 

здобувач повинен показати навички використанні іноземної мови в професійному спілкуванні. 
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