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інженерії і транспорту (МІТ)  

Назва програми Гідроенергетика Кафедра Міжкультурної комунікації та іноземної мови  
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Загальна інформація про курс 

Анотація 

Курс має професійно-орієнтований і комунікативний характер. Значна увага приділяється формуванню лексичної компетенції здобувачів вищої 
освіти через опрацювання відповідного професійно-орієнтованого лексичного матеріалу та граматичної компетенції через вивчення основних 
граматичних структур, необхідних для практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності. Також курс сприяє 
формуванню необхідних знань для одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела.  

Цілі курсу 
Оволодіння студентами необхідним і достатнім рівнем іншомовної професійної комунікативної компетенції та формування навичок практичного 
використання англійської мови для міжособистісного та професійного спілкування.  

Формат  Практичні заняття, консультації, залік 

Семестр 1, 5, 6 

 

Обсяг (кредити) / Тип курсу 
(обов’язковий / вибірковий) 

4 / Обов’язковий Лекції (години) 
96 

 
Практичні заняття (години) 32 Самостійна робота (години) 84 

 

Програмні 
компетентності 

ЗК-3 Здатність до письмової та усної комунікацій, уміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову, готовність до 
використання однієї з іноземних мов. 

Результати навчання Методи викладання та навчання 
Форми оцінювання 

(поточне оцінювання CAS, підсумкове оцінювання FAS) 



РН-1 Знати умови формування особи, 
її свободи, відповідальності за 
збереження життя, природи, 
культури, моральних обов’язків 
людини по відношенню до інших і 
самого себе, про духовні цінності, їх 
значення у творчості і повсякденному 
житті та законодавчу і нормативну 
базу держави щодо основ 
професійної безпеки та здоров’я, а 
також міжнародні стандарти за даним 
напрямом.  

Міні-лекції -викладення навчального матеріалу за 
короткий проміжок часу й характеризуються значною 
ємністю, складністю логічних побудов, образів, доказів та 
узагальнень. На початку проведення міні- лекції за 
вказаними темами викладач акцентує увагу студентів на 
необхідності представити викладений лекційний 
матеріал у так званому структурно-логічному вигляді, що 
пробуджує у студента активність та увагу при сприйнятті 
матеріалу, а також спрямовує його на використання 
системного підходу при відтворенні інформації, яку він 
одержав від викладача. 

Поточний контроль проводиться впродовж аудиторних занять. 
Поточне оцінювання має на меті перевірку рівня підготовленості 
студента до виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного 
контролю є: активність та результативність роботи студента 
протягом семестру над вивченням програмного матеріалу 
дисципліни; відвідування занять; виконання проміжного 
контролю; виконання індивідуального контрольного завдання. 
Оцінювання проводиться за 5-бальною шкалою за такими 
критеріями: ступінь засвоєння матеріалу дисципліни; 
уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих 
ситуацій, виконанні завдань, винесених для самостійного 
опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 
інформації та робити висновки. 
У кінці модуля виставляється середня оцінка за підсумками 
поточного контролю, яка враховується при проведенні модульного 
контролю.  

 

Робота в малих групах дає змогу структурувати практичні 

заняття за формою і змістом, створює можливості для 

участі кожного студента в роботі за темою заняття, 

забезпечує формування особистісних якостей та досвіду 

соціального спілкування 

Модульний контроль здійснюється в кінці кожного модуля та 
оцінюється за допомогою проведення контрольної роботи за всіма 
темами дисципліни. Оцінювання відбувається за 100-бальною 
системою за семестр і складається з оцінки за підсумками 
поточного контролю, що виставляється в кінці кожного модуля, та 
оцінки за модульну контрольну роботу, яка проводиться в кінці 
кожного модуля. У кінці семестру на основі оцінок модульного 
контролю виставляється середня семестрова оцінка, яка 
одночасно є підсумковою оцінкою з дисципліни.  

 Презентації - виступи перед аудиторією, що 

використовуються для представлення певних досягнень, 

результатів роботи групи, звіту про виконання 

індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. Семестровий 
контроль проводитися в усній формі, а також шляхом тестування.  

 Ділові та рольові ігри - форма активізації студентів, за якої 
вони задіяні в процесі інсценізації певної виробничої 
ситуації у ролі безпосередніх учасників подій. 

 

 

Кейс-метод - метод аналізу конкретних ситуацій, який дає 
змогу наблизити процес навчання до реальної практичної 
діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, 
управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних 
випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі 
вивчення навчального матеріалу. 

 



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Розпо
діл 

балів 
для 

оціню
вання 
успіш
ності 

аспіра
нта 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

Нарахуван
ня балів 

Бали розподіляються за різними 
видами діяльності в такій пропорції: 
20% у вигляді іспиту чи заліку, які 
проводяться в усній формі, а також 
шляхом виконання тестів, та  
80% поточного оцінювання, яке 
включає:  
• 20% контрольні роботи (2 модульних 
тестування / семестр); 
• 30%практичні завдання 
• 30%індивідуальні завдання 
(самостійна робота чи захист проектних 
робіт)  

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для оволодіння змістом 
дисципліни необхідно працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску 
практичних занять проводиться усна співбесіда за темою або тестування. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібна 
відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться.  

 

Практичне заняття 1-
3 

Модуль 1. 
Кількість кредитів - 1 Action / Дія 
Тема 1. Англійська для галузей техніки. Граматика: Imperative, Phrasal verbs  

Практичне заняття 4-
6 

Тема 2. Методи використання механізмів та пристроїв. Граматика: конструкція by +verb+ing  

Практичне заняття 7 Модульне тестування. 

Практичне заняття 8-
10 

Модуль 2. Робота  
Кількість кредитів - 1 
Тема 3.  Рутинні справи. Граматика: Present Simple vs. Present Continuous 

Практичне заняття 
11- 14 

Тема 4.  Нова робота. Граматика: Past Simple verb forms 

Практичне заняття 15 Модульне тестування. 

Практичне заняття 16 Work-Life Balance. Home reading І / Баланс особистого та професійного. 

Практичне заняття 
17-19 

Модуль 3.  Особистість. Публічність  
Тема 5. Особистість. Публічність. Медіа. Цифрові медіа 

Практичне заняття 
20-22 

Тема 6. Проблеми. Особисті проблеми. Почуття. Злочини 

Практичне заняття 23 Модульне тестування 



Практичне заняття 
24-26 

Модуль 4.  Різновиди комунікації  
Тема 7. Традиції та звичаї. Культура. Вербальна та невербальна комунікація. 

Практичне заняття 
27-30 

Тема 8. Американська англійська та британська англійська. Відмінні та загальні риси. 

Практичне заняття 31 Модульне тестування 

Практичне заняття 32 Захист проектних робіт 

Практичне заняття 
33-35 

Модуль 5. Активний відпочинок. Подорожі  
Тема 9. Відпустка і туризм. Різновиди активного відпочинку. Подорожі 

Практичне заняття 
36-38 

Тема 10. Зв’язки. Відносини. Стосунки 

Практичне заняття 39 Модульне тестування 

Практичне заняття 
40-42 

Модуль 6. Здоровий спосіб життя  
Тема 11. Здоров’я. Харчування. Хвороби. Лікування 

Практичне заняття 
43-46 

Тема 12. Здоровий спосіб життя. Здорове харчування. 

Практичне заняття 47 Модульне тестування 

Практичне заняття 48 Захист проектних робіт 
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Норми  академічної  етики 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 
відповідальність  

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу.  
 


