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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль «Англійська мова професійного спілкування. Ділове мовлення» 

відноситься до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки і складає 54 годин / 1,5 

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 

7 ЗП-16/2 1,5/54 36/2 18/1,5  реферат залік 

 

Ш. Мета і завдання модуля 

Метою навчання англійської мови професійного спілкування є практичне володіння 

англійською мовою в обсязі, необхідному для ведення бесіди в сферах ситуативного та 

професійного спілкування з метою одержання інформації. В процесі досягнення цієї мети 

студенти мають одержати достатній рівень комунікативної компетенції, яку складають 

мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, професійно-

орієнтованих мовленнєвих навичок, включаючи навички презентації доповідей за фахом, 

вміння працювати з мультимедійними джерелами інформації, підготовку до подальшої 

самостійної роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх запитів і гармонійного 

поєднання навчального процесу та наукової діяльності. По завершенню модуля студент 

повинен: 

Вміти досліджувати друковану іншомовну оригінальну літературу та електронні іншомовні 

джерела з метою отримання нової інформації; Розвинути навички роботи з іншомовними 

джерелами наукового та професійно-виробничого характеру; Здійснювати читання та 

осмислення професійно-орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури, 

використовувати її у професійній сфері; Здійснювати ознайомче, пошукове, вивчаюче читання, 

користуючись професійно-орієнтованими друкованими та електронними джерелами; 

Проводити аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що 

необхідна для вирішення певних завдань професійної діяльності; Готувати доповідь-

презентацію у професійно-орієнтованій галузі; Знати лінгвістичні особливості анотування та 

реферування іншомовних джерел; Знати абревіатури фахових термінів у професійно-

орієнтованій галузі; Мати достатній професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум; 

Вміти робити монологічні повідомлення професійного характеру; Проводити обговорення 

проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру. 

 

IV. Зміст кредитного модуля 

Модуль включає  12 текстів для практичних занять: Methodology of Developing a New 

Material; Defects Generation and Characterization; New ―Advanced Materials‖; Cast Composites;  

Thin Films; Carbon Materials; Carbon Threads and Fabrics; AlN Films; Ceramic Materials Cast Parts 

with Differentiated Density; Laminated Composites; Wear and Friction Resistant Powder Materials та 

по 9 текстів з завданнями для СРС для кожної спеціальності ІФФ.  

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 



Основною методикою викладання є комунікативна методика, яка передбачає навчання 

мові як вмінню і засобу спілкування у комунікативних контекстах з використанням матеріалів 

технічного спрямування. Застосовуються парні та групові форми роботи, та робота по схемі: 

викладач-студент, викладач-група, студент-студент фронтальна робота, індивідуальна робота.  

Основна література: 

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

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

2. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів 4 курсу ІФФ Леонова О.М., 

Гришина О.А., 2008 (електронна версія) 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи АМПС для студентів 4 курсу ІФФ спеціальності: 

«Металознавство» В.Г.Герасимова, О.М.Леонова, 2008, 96с (кафедра 30 примірників);  

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

 

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: 

1. Підготовка рефератів; 

2. Письмовий переклад текстів за фахом на замовлення профілюючих кафедр; 

3. Письмовий переклад текстів за фахом з Інтернету; 

4. Складання термінологічних словників за текстами, що досліджувались в Інтернеті; 

5. Підготовка доповіді-презентації та виступ на науково-практичній конференції; 

6. 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. 


