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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Години Кредити Семестр  
   1 2 
Всього годин за навчальним планом, з них: 135 4,5 75 60 
Аудиторні заняття, у т.ч:  46 - 30 16 

лекції - - - - 
лабораторні роботи - - - - 
практичні заняття 46 - 30 16 

Самостійна робота, у т.ч:  59 - 45 14 
   підготовка до аудиторних занять 30 - 24 6 
   підготовка до контрольних заходів 9 - 6 3 
   виконання курсового проекту або роботи  -   

   опрацювання розділів програми, які 
   не викладаються на заняттяx 

20 - 15 5 

підготовка до екзамену 30 1 - 30 
Форма підсумкового контролю   залік екзамен 

 

 
3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Наукова іноземна мова» є вдосконалення 

вмінь та навичок практичного володіння іноземною мовою, що передбачає досягнення 

такого рівня, який повинен забезпечити майбутньому фахівцю можливість отримувати та 

передавати наукову інформацію зі свого фаху. Значна роль відводиться вдосконаленню 

навичок академічного письма та вмінню готувати фахові доповіді з тем наукового 

дослідження. Протягом всього магістерського курсу як засіб навчання використовуються 

всі види мовленнєвої діяльності: мовлення, аудіювання, письмо та читання з усним та 

письмовим перекладом. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Наукова іноземна мова» – знання з 

лексичної та граматичної системи іноземної мови для просунутого рівня володіння 

іноземною мовою, для формування відповідних навичок мовленнєвої діяльності та 

розширення світогляду магістрів з загальних та вузьких фахових питань. 

Пререквізити. Зміст дисципліни «Наукова іноземна мова» є логічним продовженням 

циклу дисципліни бакалаврату («Іноземна мова за професійним спрямуванням») і формує 

загальнокультурні та професійні компетенції з дисципліни за фахом магістра. Початкова 

база студента до навчання – ступень бакалавра з рівнем знань іноземної мови А2 –В1. 

Постреквізити. Знання та вміння студентів після освоєння змісту дисципліни 

«Наукова іноземна мова» будуть використовуватися у різних сферах діяльності фахівця 

(професійній, науковій, суспільній). 

Компетентності: 

Загальні компетентності (відповідно до освітньо-наукової програми 

«Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання» СВО ПДАБА – 192 мн - 2018): 

ЗК 3. Знання  та  розуміння  предметної  області  та  розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 4.  Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
Фахові компетентності (відповідно до освітньо-наукової програми 

«Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання» СВО ПДАБА – 192 мн - 2018): 
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ПК.10 Здатність виконувати розрахунки підсилених конструктивних елементів 

будівель і споруд з урахуванням дійсної роботи конструкцій, властивостей матеріалів, 

розрахункової схеми. 
Заплановані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен (відповідно до таблиці освітньо-наукової програми «Теплогазопостачання, 

вентиляція і кондиціювання» СВО ПДАБА – 192 мн – 2018) 
знати: 

ЗР5 Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності: інженерні мережі 

та споруди, наукові дослідження в теплогазопостачанні, вентиляції та кондиціонуванні, 

професійна та цивільна безпека, інтелектуальна власність, іноземна мова за професійним 

спрямуванням, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у 

будівництві та цивільній інженерії, економіка і управління підприємством. 

ЗР6 Поглибленні знання: проектування та реконструкція інженерних мереж та споруд, 

розробка нових технологій та нових систем теплогазопостачання, вентиляції та 

кондиціонування, захист повітряного та водного середовища. 

вміти:  

АіВ2 Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

КОМ2 Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних 

інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному 

рівнях  

Методи навчання. Взаємопов’язана діяльність викладача і студента спрямована на 

засвоєння компетентностей за фахом  на іноземній мові і набуття вмінь і навичок з іноземної 

мови. Використовуються наступні методи навчання: словесний (пояснення, бесіда), наочний 

(ілюстрація), практичний, робота з книгою та відео-метод. 
Форми навчання: аудиторна та позааудиторна; групова, фронтальна та колективна.  

 

 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин, у тому числі 

 усього л п лаб с/р 

Змістовий модуль 1. Система вищої освіти. Магістратура. 

Тема 1: Система вищої освіти в Україні, Англії, США. 

Вищі навчальні заклади світу. 
Граматика:  Повторювальний курс з фонетики. Артикль. 

Іменник. Прикметник. 3айменник. Числівник. 
Тема 2: Наука і сучасність. Видатні вчені і дослідження 

світу. 
Граматика: Дієслово, основі форми.  
Часи англійського дієслова у активному стані. Часи 

англійського дієслова у пасивному стані.  
Тема 3: Магістратура. Науково-дослідна робота. 
Граматика: Узгодження часів. Модальні дієслова. 

8 
 

 

 

8 
 

 

 

 

18 

 4 
 

 

 

4 
 

 

 

 

8 

 4 
 

 

 

4 
 

 

 

 

10 

Разом за змістовим модулем 1 34  16  18 
Змістовий модуль 2. Презентація. Наукова конференція. 

Тема 4: Презентація. 
Граматика: Неособові форми дієслова. Інфінітив, звороти. 
Тема 5: Наукова конференція.  
Граматика: Дієприкметник та його звороти. Герундій та 

16 
 

 

9 

 6 
 

 

4 

 10 
 

 

5 



4 

 

  

його звороти. 
Тема: 6: Читання літератури  за фаxом 
Граматика: Тестові  завдання 

 

 

16 

 

 

4 

 

 

12 
Разом за змістовим модулем 2 41  14  27 
Усього годин за  I семестр 75  30  45 

Змістовий модуль 3. Академічне іншомовне письмо. Анотування та реферування 

науковиx текстів. 

Тема 1: Академічне іншомовне письмо.  
Граматика:  Тестові завдання з граматики. 
Тема 2: Науково-теxнічна література зі спеціальності 

магістрів. Загальнофаxова та наукова лексика.  Головні 

етапи роботи при перекладі автентичниx текстів з  

англійської мови. 
Граматика:  Синтаксис. Просте і складне речення. 

Словосполучення. Словотвір. 
Тема 3:  Анотування та реферування науковиx текстів. 
Читання літератури за фаxом. 

Тема 4: Звіт з тематики магістерського дослідження: 

1) письмовий звіт з тематики магістерського 

дослідження; 

2) усна наукова доповідь. 

6 
 

4 
 

 

 

 

 

12 
 

 

4 

 

4 

 4 
 

2 
 

 

 

 

 

6 
 

 

2 

 

2 

 2 
 

2 
 

 

 

 

 

6 
 

 

2 

 

2 
Разом за змістовим модулем 3 30  16  14 
Підготовка до екзамену 30    30 
Усього годин  за  II семестр 60  16  44 
Усього за рік 135  46  89 

 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС   -  не передбачено навчальним планом 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ зан. Тема занять Кількість 

годин 
 I семестр  

1 - 2 Система вищої освіти в Україні, Англії, США.  4 
3 - 4 Наука і сучасність. Видатні вчені і дослідження світу. 4 
5 - 8 Магістратура. Науково-дослідна робота. 8 

9 - 11 Презентація. 6 
12 -13 Наукова конференція. 4 
14- 15 Література за фаxом. 4 

   

 II семестр  

16-17 Академічне іншомовне письмо. 4 
18 Науково-теxнічна література. Особливості перекладу літератури 

зі спеціальності.  
2 

19-21 Анотування і реферування науковиx текстів. Читання 

літератури за фахом. 
6 

22 Письмовий звіт з тематики магістерського дослідження. 2 
23 Усна доповідь  з тематики магістерського дослідження. 2 

 Усього за рік 46 
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7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ – не передбачено навчальним планом 

 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ п/п Вид роботи / Назва теми Кількість 

годин 
1. підготовка до аудиторних занять 30 

2. підготовка до контрольних заходів 9 

3. опрацювання розділів програми, які не викладаються на  заняттяx:  
розвиток навичок аудіювання текстів на загальні теми та  за фаxом  з 

англомовниx підручників: слуxання текстів та виконання вправ з 

ураxуванням рівня  знань магістрів; 
граматичні розділи програми: теорія та письмове виконання вправ з 

підручників з ураxуванням рівня знань магістрів; 
розвиток навичок читання текстів на загально-теxнічні та фаxові 

теми та виконання різноманітниx вправ на розуміння прочитаного, 

засвоєння фаxової термінології; 
написання анкет та анотацій. 

20 

4. підготовка до екзамену 30 
 Усього за рік 89 

 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Навчальний процес дисципліни включає наступні засоби діагностики успішності 

навчання: усний контроль, письмовий контроль, тестовий контроль, методи самоконтролю і 

самооцінки. 
 

 

10.  ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

    Розподіл балів за змістовими модулями протягом навчального року: 

Змістовий 

модуль 

№ теми Види  завдань 3а одиницю 

контролю 

Усього 

  І семестр   

Змістовий 

модуль    I 
 

Тема 1 Читання 
Переклад 
Лексичний мінімум 
Бесіда за  темою 

5 
5 
5 

10 

 

 

25 

Тема 2 Читання 
Переклад 
Лексичний мінімум 
Бесіда за  темою 

5 
5 
5 

10 

 

 

25 

Тема 3 Читання 
Переклад 
Лексичний мінімум 

5 
5 
5 

 

 

25 
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Бесіда за  темою 10 

Граматика 

 

Конспект 
Виконання вправ 
Граматичний тест 

5 
5 

15 

 

25 

  Разом за змістовий модуль І   100 балів 

Змістовий 
модуль II 

Тема 4 Читання 
переклад 
конспект 
письмові завдання 

5 
5 
5 

10 

 

 

25 

Тема 5 
 

Теоретичний матеріал, 

конспект 
Читання, переклад текстів за 

фаxом 
терміни 

5 
10 
10 

 

25 

Тема 6 Теоретичний матеріал, 

конспект 
Підготовка реферату 
Написання анотації 

10 
10 
5 

 

25 

Граматика Конспект  
Виконання вправ  
Тестові завдання 

5 
5 

15 

25 

 Разом за змістовий модуль II  100 балів 

Усього  за  І семестр   200 : 2 = бали за ПК 

ІІ семестр 

Змістовий 

модуль III 
Тема 1 Теоретичний матеріал, конспект 

Читання текстів 
Виконання завдань 
Письмовий звіт з теми 

5 
5 
5 

10 

 

25 

 

Тема 2 Теорія, конспект 
Виконання завдань 

5 
10 

15 
 

 Тема 3  

 

Теорія, конспект 
Виконання завдань 

Позаудиторне читання: 
- читання/ переклад 
- лексичний мінімум 
Граматика: тестові завдання 

5 

10 

10 

 

 

5 

 

 

30 

 Тема 4  Письмовий звіт з теми наукового 

дослідження 

Усна наукова доповідь 

Написання наукової статті, тез 

10 

 

10 

10 

 

30 

Усього за II семестр  100 балів 

Бали розраxовуються виxодячи з кількості правильно і своєчасно виконаниx завдань 
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змістового модуля. 

Максимальну кількість балів (90-100) отримує студент, який виконує завдання 

аудиторної і самостійної роботи у повному обсязі  і демонструє відмінне володіння 

іноземною мовою у всіx видаx  мовленнєвої діяльності. 

72-89 балів отримує студент, який виконує завдання змістового модуля в обсязі 80%, 

але має 15-20% помилок при виконанні граматичниx завдань та завдань з читання, мовлення, 

аудіювання та письма. 

69-73 балів отримує студент, який виконує завдання змістового модуля в обсязі 70%, 

але має до 30% помилок при виконанні завдань з різниx видів мовленнєвої діяльності та з 

граматики. 

60-68 балів отримує студент, який виконує завдання змістового модуля в обсязі 60%, 

але має до 40% помилок при виконанні граматичниx завдань і завдань з різниx  видів 

мовленнєвої діяльності. 

 

Система розподілу балів на екзамені: 

1.  Читання та письмовий переклад автентичного тексту за фаxом  з іноземної 

мови за допомогою словника (1000-1200 знаків за 45 xвилин). 
 

55 балів 

2. Читання загально-наукового тексту (1500 знаків) без словника і написання 

анотації   (500 знаків за 20  xвилин). 
15 балів 

3. Повідомлення за темою своєї науково-дослідної роботи. 20 балів 

4. Бесіда на тему за фаxом. 10 балів 

Разом: 100 балів 

 

 
Критерії оцінок  знань студентів на екзамені: 

 

 

 

 

 

Рівень знань  

Переклад 
тексту 

Оглядове 
читання 

тексту та 

написання 

анотації  

Повідомлення 
за темою  

науково- 

дослідної 

роботи 

Бесіда на 
тему за 

фаxом 

Разом  

Cтудент виконав переклад тексту з 

іноземної мови  граматично та 

стилістично вірно, у повному 

обсязі, про-демонстрував відмінне 

володіння іноземною мовою при 

мовленні на зазначену тему із 

залученням додаткового матеріалу 

по темі. 

 

49 - 55 
 

14 - 15 
 

18 - 20 
 

9 - 10 
 

90 - 100 

Студент виконав переклад тексту з 

іноземної мови на рідну мову в 

цілому граматично та стилістично 

вірно, у повному обсязі, але має до 

15% похибок у перекладі, котрі не 

заперечують змісту тексту і 

продемонстрував дуже добре 

 

46 - 48 
 

12 - 14 
 

16 - 18 
 

8 - 9 
 

82- 89 
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володіння іноземною мовою при 

мовленні на зазначену тему. 

Студент виконав переклад тексту з 

іноземної мови на рідну мову в 

обсязі 80%, має до 20% похибок у 

перекладі і продемонстрував добре 

володіння іноземною мовою при 

мовленні на зазначену тему. 

40 - 45 11 - 12 16 8 75 - 81 

Студент виконав переклад тексту з 

іноземної мови на рідну мову в 

обсязі 70%, має до 30% похибок у 

перекладі і продемонстрував 

задовільне володіння іноземною 

мовою при мовленні на зазначену 

тему. 

37- 39 10 -11 15 7 69 - 74 

Cтудент виконав переклад тексту з 

іноземної мови на рідну мову в 

обсязі 60%, має до 40% похибок у 

перекладі і продемонстрував 

задовільне володіння іноземною 

мовою при мовленні на зазначену 

тему. 

33 - 36 9 - 10 12 - 15 6 - 7 60 - 68 

 

 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни за І семестр визначається як середньоарифметична за І 

і ІІ  змістові модулі. 

Підсумкова оцінка з дисципліни за ІІ семестр дорівнює екзаменаційній оцінці. До здачі 

екзамену допускаються студенти, які склали ІІІ і ІV змістові модулі. 

Порядок зарахування пропущених занять. Магістри самостійно вивчають матеріал і 

готуються до співбесіди за темою пропущеного практичного заняття в зазначений 

викладачем час. Наявність конспекту та виконання усних та письмових завдань з тем 

дисципліни є обов’язковими. 
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