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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль «Англійська мова загальнотехнічного спрямування» відноситься до 

циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки і складає 108 годин / 3 кредити.  

 

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 

3,4 НГ-01/2 3/108 72/2 36/1 1  4 сем - залік 

 

Ш. Мета і завдання модуля 

По закінченню модуля студенти можуть: 

Аудіювання:  розуміти основний зміст практичної інформації нескладних текстів в межах 

загально-технічної тематики; розуміти основні положення чіткого нормативного мовлення на 

знайомі теми, які зустрічаються регулярно; розуміти короткі повідомлення, оголошення, 

інструкції; зрозуміти основну інформацію більшості записаних аудіо матеріалів, якщо мовлення 

відносно чітке і повільне, а тема знайома; слідкувати за ходом чітко структурованої бесіди на 

загально-технічні теми, якщо вони ведуться нормативною мовою. 

Читання: розуміти нескладні тексти загально-технічної та фахової тематики, інколи 

користуючись словником; розпізнавати термінологію навчальної та професійної сфер, 

користуючись довідковими ресурсами; зрозуміти анотації до книг та статей на загально-

технічну тематику, користуючись словником; продивлятись великі тексти і діставати 

спеціальну інформацію, необхідну для виконання завдання, із різних частин тексту, з різних 

текстів, тощо;  виділити основні положення в газетних статтях з простою лінійною структурою на 

знайомі теми. 

Діалогічне мовлення: обмінюватись інформацією в межах загальної тематики за фахом;  

відповідати на питання співбесідника про особисті та професійні інтереси в типовій не 

офіційній бесіді;  без підготовки брати участь у неофіційній бесіді на знайомі теми, пов‘язані з 

навчанням та загальні теми стосовно майбутньої професії; слідкувати за думкою співбесідника, 

якщо він чітко вимовляє слова. 

Монологічне мовлення:  представитись, розказати про свої плани, цілі, навчання; розказати 

про свою майбутню професію;  пояснити точку зору щодо знайомої теми, наводячи прості 

аргументи «за» і «проти»;  логічно побудувати ланцюжок міркувань з підготовленого кола тем, 

пов‘язаних з загально-технічною тематикою;  простими засобами звітувати про підсумки/ 

результати своєї роботи;  переказати зміст прочитаного та коротко висловити свою точку зору. 

Письмо:  скласти анотацію до загально-технічного тексту;  написати розгорнутий план до 

тексту;  письмово фіксувати інформацію, отриману під час лекції, та дуже стисло сформулювати 

своє ставлення до почутого; стисло дати пояснення, обґрунтувати погляди, плани та дії;  писати 

прості короткі ділові листи стандартного зразка, користуючись фразами кліше. 

 

IV. Зміст кредитного модуля 

Модуль включає 20 текстів для практичних занять та 18 текстів  для СРС за темами: Наш 

факультет, Моя майбутня професія, Ливарне виробництво, Спецелектрометалургія, Фізика 

металів, Термообробка металів, Порошкова металургія, Метали. 



V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Основною методикою викладання є комунікативна методика, яка передбачає навчання 

мови як вмінню і засобу спілкування у комунікативних контекстах з використанням 

адаптованих матеріалів технічного спрямування. У процесі навчання застосовуються парні та 

групові форми роботи. Використовується робота по схемі: викладач-студент, викладач-група, 

студент-студент, фронтальна робота,  індивідуальна робота. Залежно від комунікативних 

завдань і цілей викладачі кафедри розробляють роздатковий матеріал та використовують ТЗН. З 

метою поглиблення вивчення навчального матеріалу та інтенсифікації навчального процесу 

викладачами кафедри розробляються методичні вказівки (для практичних занять, для 

самостійної роботи, до вивчення розмовних тем, та ін.).  

Організація індивідуального консультування проводиться на кафедрі згідно з графіком 

консультацій.   

Основна література: 

1. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів 2 курсу ІФФ Леонова О.М., 

Дубініна О.С., 2009 (електронна версія) 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 2 курсу ІФФ Герасимова В.Г., 

Дубініна О.С. 2009 ( електронна версія) 

3. Headway (intermediate) Liz and John Soars, Oxford University Press. (кафедра, 15 примірників) 

VI. Мова 

Викладання здійснюється англійською мовою, переклад – українською, або 

російською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
Основна мета індивідуальних завдань з англійської мови є поглиблення практичних 

навичок володіння англійської мови,  стимулювання використання мультимедійних засобів 

інформації та заохочення до творчої роботи. Виконуючи індивідуальні завдання студенти 

розвивають навички роботи з іншомовними друкованими та електронними джерелами 

інформації; розвивають навички письмового перекладу; набувають вміння працювати з 

електронними словниками та отримання нової інформації.  

Реалізацією індивідуального завдання є підготовка письмового перекладу з подальшою 

презентацією на заняттях, виконання лексичних і граматичних вправ, участь у проектах та ін. 

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. 


