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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. В результаті вивчення дисципліни «Наукова іноземна мова» 

здобувачі вищої освіти отримають наступні компетентності: загальні – ЗК3, ЗК4; фахові – 
ФК10 (Розділ ІV, освітньо-професійна та освітньо-наукова програми «Водопостачання та 
водовідведення», СВО ПДАБА – 192 мп – 2018, СВО ПДАБА – 192 мн – 2018). 

 
Заплановані результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «Наукова 

іноземна мова» здобувачі вищої освіти повинні отримати програмні результати навчання 
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(Розділ ІV, освітньо-професійна та освітньо-наукова програми «Водопостачання та 
водовідведення», СВО ПДАБА – 192 мп – 2018, СВО ПДАБА – 192 мн – 2018), а саме: 
знати: 

ЗН 5. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності: інженерні мережі та 
споруди, наукові дослідження в будівництві, професійна та цивільна безпека, інтелектуальна 
власність, іноземна мова за професійним спрямуванням, економічна оцінка інноваційних 
технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством. 

ЗН 6. Поглибленні знання: проектування та реконструкція інженерних мереж та споруд, 
розробка нових технологій та нових будівельних матеріалів, захист повітряного та водного 
середовища . 

КОМ2 Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних 
інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному 
рівнях. 

АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 
метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

- теоретичні питання граматики іноземної мови для практичного використання в 
різних видах мовленнєвої діяльності: читанні, мовленні, аудіюванні, письмі; 

- встановлений обсяг лексичних одиниць іноземної мови для монологічного та 
діалогічного мовлення за загальними темами за фахом; 

- особливості перекладу іноземної науково-технічної літератури (лексичні та 
граматичні питання перекладу, послідовність роботи); 

-  основи ділової іноземної мови (ділова кореспонденція, телекс, факс, інтернет і т.і.);  
особливості курсу іноземної мови спеціального вжитку. 

вміти: 
-  виконувати комунікативні, когнітивні та розвиваючі завдання; 
-  читати і перекладати оригінальну літературу за фахом, робити лексико-граматичний 

аналіз прочитаних текстів; 
-  робити презентації та брати участь у офіційних і неофіційних бесідах для різних 

форм співробітництва;  
-  використовувати електрону комунікацію для отримання інформації з фаxової 

літератури і обміну науковою та технічною інформацією; 
-  усно спілкуватись в монологічній і діалогічній формі за фаxом та з суспільно-

політичниx питань (доповідь, повідомлення, дискусія тощо); 
-  письмово спілкуватись на теми, пов'язані з науковою діяльністю та на загально-

технічні теми (реферування, анотування, тези, доповіді, тощо). 
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 
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