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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни: обов’язкова   Мова викладання: англійська, українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому та на другому 

курсі у першому семестрі для денної та заочної форм навчання 

Кількість кредитів ECTS- 6,0, годин - 180 

Аудиторні заняття, 

годин: 
всього лекції практичні 

денна 60 - 60 

заочна 20 - 20 

Самостійна робота, 

годин 
Денна – 120 Заочна – 160 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Вибір Україною курсу на входження до європейського економічного та освітнього 

простору, інтеграція з європейськими країнами, інтернаціоналізація ділових стосунків у різних 

сферах діяльності людини підвищує попит на випускників вищих навчальних закладів, які 

вільно володіють іноземною мовою і культурою іншомовного спілкування. У цьому контексті 

дуже важливо, щоб студенти немовних закладів вищої освіти набували іншомовних знань і 

умінь для ефективного спілкування іноземною мовою у професійному середовищі. 

Навчання дисципліни передбачає набуття здобувачами вищої освіти професійних 

іншомовних компетенцій, що сприятимуть їхньому ефективному функціонуванню в 

полікультурному професійному середовищі та стануть запорукою конкурентоспроможності на 

сучасному ринку праці.  

 

  

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова»  є підготовка здобувача 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до ефективного спілкування  іноземною мовою в 

професійному середовищі, що передбачає наявність у  здобувача  таких мовленнєвих вмінь  та 

мовних знань, котрі після закінчення курсу дадуть йому можливість: знаходити нову текстову, 

графічну, аудіо та відеоінформацію, що міститься в англомовних матеріалах; аналізувати 

англомовні джерела інформації для отримання даних, що  є  необхідними для виконання 

професійних завдань;  перекладати англомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись 

двомовними, термінологічними та іншими словниками; писати професійні тексти англійською 

http://kafedrainyaz.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
http://kafedrainyaz.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
mailto:turetsky@ukr.net
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/


мовою; демонструвати міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному 

професійному контексті; обговорювати пов’язані  з професійною сферою питання. 

В результаті вивчення курсу  «Іноземна мова» здобувачі повинні 

знати: 

 предмет, мету вивчення, завдання і значення курсу; 

 мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів професійного мовлення; 

 терміни, професійні лексичні одиниці та фразеологію майбутнього фаху; розмовні штампи та 

кліше при складанні ділової кореспонденції; 

 широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в 

академічній та професійній сферах; 

 норми ділового етикету і мовної поведінки; особливості професійного спілкування; 

 природу синтаксичних відношень, особливості граматичних розрядів, щоб дати можливість 

розпізнавати і продукувати інформацію в професійній сфері; 

вміти: 

 читати, розуміти, перекладати тексти професійного характеру зі спеціальності; 

 застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного 

спілкування в професійному середовищі; 

 володіти культурою діалогу; 

 cприймати, відтворювати фахові тексти та різноманітні професійні документи, ділові папери, 

вести ділові бесіди і переговори з професійних питань; 

 правильно вибирати мовні засоби в залежності від ситуації і особливості співрозмовника; 

 належним чином поводити себе й реагувати у типових ситуаціях повсякденного життя. 

 

4. Програмні компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни  

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Схема нарахування балів 

Інформаційні ресурси  
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач  /ПІДПИСАНО/ Віктор ТУРЕЦЬКИЙ  
             підпис 

 

 

Завідувач кафедри /ПІДПИСАНО/ Олена ЗІНЧЕНКО 
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