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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль «Англійська мова професійного спрямування» відноситься до циклу 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки і складає 144 годин / 4 кредити. Однією з 

головних особливостей вивчення іноземної мови у немовному вузі є професійно-орієнтований 

характер, що знаходить своє відображення в учбових цілях та змісту навчання. Кваліфікаційні 

характеристики випускників вищої школи передбачають наявність високої фахової підготовки, 

високої загальної культури та знань іноземної мови. АМПС належить до циклу гуманітарних 

дисциплін, але в той же час вона забезпечує профілюючі дисципліни залежно від факультету. 

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 

5,6 ЗП-16/1 3/108 72/2 36/2  реферат 6 сем - залік 

 

Ш. Мета і завдання модуля 

По завершенню модулю студенти повинні вміти: 

Аудіювання:  розуміти основний зміст нескладних текстів професійної тематики;  

слідкувати за головними положеннями розширеної дискусії за умови, що мовлення нормативне 

та чітке;  розуміти просту технічну інформацію; розуміти лекцію, розмову в межах сфери 

діяльності, якщо предмет обговореннязнайомий. 

Читання:  розуміти тексти з простою структурою професійної тематики;  розпізнавати 

досить великий діапазон термінології за своїм фахом;  розуміти з анотації до книг та статей їх 

тематику та головні ідеї;  розуміти основні положення тексту за фахом та професійно-

орієнтованої статті;  узагальнювати інформацію, робити висновки та аргументувати їх;  

знаходити та розуміти головну інформацію в повсякденних матеріалах (листи, брошури, 

документи);  узагальнювати інформацію з декількох професійно-орієнтованих текстів. 

Діалогічне мовлення:  без підготовки брати участь у неофіційних бесідах на теми, 

пов‘язані з освітою та майбутньою професією;  приймати участь у дискусії щодо представленої 

доповіді за фахом, іноді уточнюючи значення деяких понять;  отримувати та надавати певну 

інформацію з типових проблем в рамках професійної діяльності;  обмінюватись інформацією за 

фахом, вживаючи досить широкий діапазон термінології;  обмінюватись, перевіряти та 

підтверджувати або спростовувати отриману  інформацію в межах професійної діяльності. 

Монологічне мовлення:  коротко реферувати іншомовні тексти;  будувати логічно зв‘язні 

висловлювання з різноманітних навчальних та професійних тем;  робити підготовлені 

повідомлення, оголошення на професійну тематику;  переказувати зміст професійно-

орієнтованого тексту та висловлювати своє ставлення до прочитаного;  коротко описувати 

діаграми, таблиці, тощо. 

Письмо:  доповідати з широкого кола тем, пов‘язаних з професійною сферою;  складати 

анотацію до професійно-орієнтованого тексту;  заповнювати бланки для академічних та 

професійних цілей;  описувати процес;  описувати окремий механізм як сукупність його 

компонентів;  писати короткі звіти;  записувати основну думку прочитаного тексту та своє 

ставлення до прочитаного;  складати письмове повідомлення професійної тематики;  писати 

особисті листи з описом подій;  писати прості ділові листи стандартного зразка. 

Переклад:  здійснювати анотаційний та реферативний переклад науково-технічного тексту. 

 

 



IV. Зміст кредитного модуля 

Модуль включає 24 тексти для практичних занять за темами: Моя спеціальність, 

Металографія, Видобування металів, Основні промислові метали та сплави та по 9 текстів із 

завданнями для СРС для кожної спеціальності ІФФ. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Основною методикою викладання кредитного модуля «Англійська мова професійного 

спрямування» 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.). 

Основна література: 

1. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів 3 курсу ІФФ Леонова О.М., 

Гришина О.А., 2008 (електронна версія) 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи АМПС для студентів 3 курсу ІФФ 

спеціальностей: «Ливарне виробництво» Сінчиліна Н.П., Дубініна О.С. 2010 (електронна 

версія); «Спецелектрометалургія» Леонова О.М., Гришина О.А., 2008. 88с (кафедра, 30 

примірників); «Порошкова металургія» Леонова О.М., Сінчиліна Н.П. 2009, 120с (кафедра, 35 

примірників); «Фізика металів» Леонова О.М., Гришина О.А., 2004 (кафедра, 10 примірників); 

3. OXFORD English for Electrical and Mechanical Engineering Eric H. Glendinning, Norman 

Glendinning, Oxford University Press, 1995. (кафедра, 20 примірників) 

VI. Мова 

Викладання здійснюється англійською мовою, переклад – українською, або російською 

мовою. 
VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Основна мета індивідуальних завдань з англійської мови професійного спілкування є 

поглиблення практичних навичок володіння англійської мови, стимулювання використання 

мультимедійних засобів інформації та заохочення до творчої роботи. З метою розвитку навичок 

основ перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел та з метою розвитку навичок 

роботи з текстами за фахом рекомендуються наступні індивідуальні семестрові завдання: 

Підготовка рефератів; Письмовий переклад текстів за фахом на замовлення профілюючих 

кафедр; Письмовий переклад текстів за фахом з Інтернету; Складання термінологічних 

словників за текстами, що досліджувались в Інтернеті; Підготовка доповіді-презентації та 

виступ на науково-практичній конференції; Перегляд кінофільмів з фондів відеотеки кафедри з 

подальшим обговоренням на заняттях.  

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. 


