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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль «Англійська мова для науковців» відноситься до циклу гуманітарної 

та соціально-економічної підготовки і складає 108 годин/ 3 кредити. Значення кредитного 

модуля «Англійська мова для науковців» в підготовці кваліфікованих фахівців визначається 

розвитком економіки нашої країни, поглибленням міжнародного співробітництва в різних 

галузях народного господарства, що вимагає від сучасного фахівця практичного володіння 

іноземною мовою.  

 

П. Розподіл навчального часу 

Семестр Код 

кредитного 

модуля 

Всього 

(кред./год) 

Розподіл за видами 

занять (всьoго 

год./год. у тижні) 

МКР Індивід. 

завдання 

(вид) 

Семестрова 

атестація (вид) 

Практичні СРС 

9,10 НГ-01/5 3/108 72/2 36/1 - реферат 10 сем - залік 

 

Ш. Мета і завдання модуля 

Модуль є професійно зорієнтованим і передбачає, що комунікативні мовні компетенції 

будуть формуватись для адекватної поведінки в реальних ситуаціях академічного та 

професійного життя. По завершенню модуля студент повинен: 

 Аудіювання: розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході 

обговорень, дебатів, доповідей, бесід, пов'язаних з навчанням та спеціальністю; розуміти 

обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру; розуміти 

досить складні повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі, 

розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання.  

Говоріння: 

а) Діалогічне мовлення: реагувати на основні ідеї та розпізнавати важливу інформацію 

під час обговорень, дискусій, бесід, що пов'язані з навчанням та професією; чітко 

аргументувати на конференціях, дискусіях; володіти мовленнєвим етикетом спілкування; 

поводитись адекватно у типових професійних ситуаціях; 

б) Монологічне мовлення: чітко виступати з підготовленими індивідуальними 

презентаціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування; 

користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно 

об'єднаний дискурс. 

Читання: розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з 

підручників, спеціалізованих журналів та Інтернет джерел; розуміти деталі у доволі складних 

рекламних матеріалах, інструкціях, специфікаціях; розуміти автентичну академічну та 

професійну. 

Письмо: писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з 

особистою та професійною сферами (напр., заяву); готувати і продукувати ділову та 

професійну кореспонденцію;  писати з високим ступенем граматичної коректності резюме; 

заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим ступенем граматичної 

коректності. 

 



IV. Зміст кредитного модуля 

Модуль включає  наступні теми:  Science and Scientists; The Importance of Science; Science 

and Society; Computer Programs; Theories; INTERNET; Interactive Multimedia; Virtual Reality; 

Energy Sources; Evolution of Manufacturing; Dos and DON’Ts for Young Scientists. 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Основною методикою викладання модулю АМН є комунікативна методика та методика проведення 

презентацій. Застосовуються парні та групові форми роботи, та робота по схемі: викладач-студент, викладач-

група, студент-студент, фронтальна робота, індивідуальна робота. Основна література: 

1. English for Science and Technology Olga M. Ilchenko, Kyiv 1996 (кафедра, 20 примірників) 

2. Тексти за фахом (за рекомендацією профілюючої кафедри). 

3. Большой политехнический словарь: В 2-х т.- М., 1997. 

4. Англо-русский металургический словарь: М, 1985. 

5. Термінологічні словники-мінімуми для усіх спеціальностей ІФФ. 

 

VI. Мова 

Викладання здійснюється англійською мовою, переклад – українською, або російською 

мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Метою підготовки індивідуальних завдань є проведення дослідження друкованої 

іншомовної оригінальної літератури та пошук і опрацьовування джерел у мережі Internet  з 

метою отримання певної інформації за спеціальністю, яка вивчається. Реалізацією 

індивідуальних завдань є підготовка рефератів; письмовий переклад текстів за фахом на 

замовлення профілюючих кафедр; складання термінологічних словників; підготовка 

доповіді-презентації, виступ на конференції; участь у проектах, перегляд кінофільмів.  

VIII. Методика оцінювання 

Оцінювання здійснюється відповідно до положення «Про рейтингову систему 

оцінювання успішності студентів». Рейтинг розраховується за 100-бальною шкалою і 

формується як сума балів, нарахованих студенту за роботу в семестрі на практичних 

заняттях, за виконання контрольних робіт,  СРС,  та індивідуальних завдань. Студенти, які 

мають рейтинг 60 балів і вище, отримують оцінку «автоматично» (RD>95 -A, 90<RD<95 –

B, 75<RD<90 – C, 65<RD>75 – D). При бажанні підвищити оцінку студент складає залік 

на загальних підставах. Студенти з 50<RD<60, оцінка "FХ", повинні підвищити рейтинг 

до 60<RD, після чого здають залік на загальних підставах. Студенти, які мають RD<50 до 

заліку не допускаються і отримують оцінку F. 

 

IX. Організація 
Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль 

визначається загальними вимогами факультету. 

 

Розробник опису кредитного модуля   

ст. викл. кафедри англійської мови технічного 

спрямування                 

       

       Леонова О.М. 

 

 




