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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ПРОДОВЖУЮТЬ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ВІД РІВНЯ ЗНАНЬ B2 ДО C1, ЯКИЙ 

ЗАБЕЗПЕЧУВАТИМЕ НЕОБХІДНУ ДЛЯ ФАХІВЦЯ КОМУНІКАТИВНУ 

СПРОМОЖНІСТЬ В СФЕРАХ НАУКОВОГО, ПРОФЕСІЙНОГО ТА 

СИТУАТІВНОГО СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕНЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ НА ПРАКТИЦІ.      

Наприклад: Вміння скласти анотацію статті або тез доповіді за спеціальністю та 

зробити повідомлення на іноземній мові для наукової або професійної аудиторії під 

час проведення ділових зустрічей та нарад. 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок володіння англійською мовою на рівні B2 за програмою освітнього рівня – 

бакалавр. 
Програмні результати навчання: 

знати: 

 загальнонаукову лексику та вузькоспеціальну наукову та термінологічну лексику за 

темою наукового дослідження магістра; особливості та правила анотування наукової 

літератури. 

вміти: 



читати автентичну наукову літературу за спеціальністю та добувати з неї 

необхідну інформацію; скласти анотацію статті або тез доповіді іноземною 

мовою; робити презентації та повідомлення іноземною мовою для наукової 

аудиторії. 

 

                                               ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

                                                         

№ 

п/п 
Назва тем  

Кількість годин 

лекції 
практи 

чні 

лаборат 

орні 

самост 

ійна 

1 Тема 1 “ The results of summer term examinations (the 4th year) and 

entrance examinations for master’s course”. Бесіда за темою 

(розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення).                        

Особливості наукового стилю. Робота з зразками анотацій 

наукових статей.  

 

2 
 

2 

2 Тема 2 Переклад зразків анотацій наукових статей.  

Введення лексики до тексту”Classification of building materials 

and products by their purpose ”  

Часи дієслова. 

 

 

2 
 

2 

3 Тема 3 Робота з текстом Classification of building materials and 

products by their purpose ”  та вправами. Письмове анотування 

тексту  

Узгодження часів. 

 

2 
 

2 

4 Тема 4 Переказ тексту” Classification of building materials and 

products by their purpose ”  

Узгодження часів. 

 

2 
 

4 

5 Тема 5 Робота з текстом “Classification of building materials and 

products according to their origin and manner of manufacture”  та 

вправами. 

 

2 
 

4 

6 

Тема 6 Письмова анотація тексту “Classification of building 

materials and products according to their origin and manner of 

manufacture” 

Переказ тексту. 

 

2 
 

4 

7 

Тема 7 Наукова конференція.  Робота з лексикою  за темою  та 

вправами. 

Розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення. 
 

2 
 

4 

 



№ 

п/п 
Назва тем  

Кількість годин 

лекції 
практи 

чні 

лаборат 

орні 

cамост 

ійна 

8 Тема 8  Доповідь за темою самостійно підібраної наукової 

статті (англійська мова) за спеціалізацією “Technology of 

building structures, products and materials ”. Відповіді на 

запитання. 

 

2 
 

4 

9 Тема 9 “ Sustainable precast concrete”(Part I). Робота з текстом 

та вправами.  
 

2 
 

4 

10 Тема 10                                                                                 

Робота з текстом “ Sustainable precast concrete”(Part II) та 

вправами. 

Інфінітив (Indefinite, Continuous, Perfect) 

 

2 
 

4 

11 Тема 11 Робота з текстом “UK Commission for Employment 

and Skills”  та вправами. Інфінітив (Indefinite, Continuous, 

Perfect) 

 

2 
 

4 

12 Тема 12 Робота з текстом “Control Systems and Management 

for Concrete Batching Plants MC 400/ MC 150/ MC 90/ MC 80 

та вправами. 

 

2 
 

4 

13 Тема 13 Лексико-граматична контрольна робота  2 
 

4 

14 
Тема 14 Письмове та усне повідомлення за темою «Моя 

дипломна робота» (рівень – бакалавр). “My Bachelor’s thesis”  
 

2 
 

4 

15 
Тема 15 Робота з текстом “Technologies UK”  та вправами. 

Розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення. 
 

2 
 

4 

16 
Письмове експрес-опитування за темами аудіо курсу. 

Перевірка словників наукової та термінологічної лексики. 
  2 

 
4 

 

Всього    
32 

 
58 

 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний (60 балів) та максимальний (100 балів) рівень оцінювання щодо 

отримання «заліку» за навчальною дисципліною «Іноземна мова»(спецкурс) може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

                                                                       

Письмове та усне повідомлення за темою “My 1 5 10 



Bachelor’s thesis” 

Аудиторна контрольна робота 1 7 18 

Експрес-опитування за темами аудіо курсу 1 8 12 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (читання, 

анотування та переказ текстів, виконання 

лексично-граматичних завдань) 

12 
40 60 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

    

Разом  60 100 

 
Контрольна робота містить 6 варіантів завдань, вирішення яких потребує уміння 

застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу. Виконується студентами в 

аудиторії і складається з 4 лексико-граматичних завдань. 

Наприклад: 
1. Translate the sentences with the verbs in the Passive Voice. 

2. Translate the sentences with Present Participle and Past Participle used as an attribute or as an 

adverbial modifier. 

3. Choose the right form of the verb from the brackets. 

4. Make the following interrogative (special question) and negative. 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних занять і 

оцінюється сумою набраних балів. Поточний контроль проводиться у формі усного або 

письмового опитування. 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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6. Raymond Murphy. English Grammar in Use (Intermediate). – Cambridge University 

Press, 4th edition, 2015. – 382 p. 
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