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І. Загальні відомості 

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

соціально-економічної підготовки і складає 72 годин/ 2 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 

11 НГ-01/2 2/72 36/2 36/2 - реферат іспит 

 

Ш. Мета і завдання модуля 

Метою викладання та вивчення АМН є підготовка студентів до ефективної комунікації у їхньому 

академічному та професійному оточенні.  

Кредитний модуль АМН розраховано на досягнення рівня володіння мовою С1, який є 

стандартом для ступеня магістра і забезпечує спеціальні дисципліни факультету. Рівень 

володіння мовою С1 (стандартні вимоги на здобуття ступеня магістра) передбачає, що студент по 

закінченню курсу може: 

 розуміти широкий спектр досить складних та об'ємних текстів і розпізнавати імпліцитне 

значення; 

 розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання (напр., 

службових записок, листів, звітів);  

 висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов'язаних з пошуком 

засобів вираження;  

 ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та з 

професійними цілями;  

 володіє лексичним мінімумом ділових контактів; 

 продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов'язаних з навчанням та 

спеціальністю; 

 виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них; 

 гнучко користуючись загальновживаними фразами; 

 може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме 

володіння граматичними структурами, колекторами та зв'язними програмами висловлювання.  

 

IV. Зміст кредитного модуля 

Модуль включає наступні теми: The functions of an executive. Applying for a job; Product 

development and planning;  Marketing; Wholesaling; Pricing and terms of payment; Conrtact; Delivery and 

payment; Negotiation of the purchase; Visit to the plant; Business Correspondence. 

 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Основною методикою викладання модулю 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. Карпусь І. А. Англійська ділова мова, К., 1998, 220с  

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

3. Методичні вказівки до проведення презентацій / Уклад: Н. І. Карпенко, Т. В. Варянко, Л. І. 

Попова, В.П.Огієнко. – К.: Політехніка, 2004. – 32 с. 

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

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

6. Термінологічні словники-мінімуми, укладені викладачами кафедри для усіх спеціальностей. 

 

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 англійською мовою, 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 

використовуються 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 конференціях. що регулярно проводяться 

викладачами кафедри. 

 

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. 

 


