
0 

 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Заступник голови науково-
методичної ради НУВГП 
е-підпис Валерій СОРОКА 
 
22.02.2022 

 

06–09–81S 

 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

SYLLABUS  

 

Іноземна мова (англійська) Foreign Language (English) 

Шифр за ОП ОК 4 Code in Degree Programme 

Освітній рівень: 

бакалаврський (перший) 

Level of Education: 

Bachelor’s (first) 

Галузь знань 

Виробництво та технології 
18 

Field of knowledge: 

Production and Technology  

Спеціальність 

Гірництво 
184 

Field of study: 

Mining Engineering 

Освітня програма: 

Гірництво 

Degree Programme: 

Mining Engineering  

 

 

 

 

 

 

 

РІВНЕ - 2022 

 

 



1 

 

 

Силабус навчальної дисципліни  «Іноземна мова (англійська)» для 

здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» (зі скороченим терміном 

навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою» Гірництво», 

за спеціальністю «184 Гірництво». Рівне. НУВГП. 2022. 14 стор. 

 

ОПП на сайті університету:  

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19774 

 

Розробник силабуса:  Літвінчук А. Т., кан.пед. наук, доцент кафедри 

іноземних мов 

 

Силабус  схвалений на засіданні кафедри  

Протокол  № 1 від “31” січня 2022 року 

 

Завідувач кафедри:  зав. каф. Купчик Л.Є., доцент, канд. пед. наук 

 

Керівник освітньої програми: Заєць В. В., к.т.н., доцент кафедри розробки 

родовищ та видобування корисних копалин 

 

 

Схвалено науково-методичною радою з якості ННМІ 

Протокол  № _ від “__”________2022__ року 

 

Голова науково-методичної ради з якості ННМІ: Марчук М. М., канд. техн. 

наук, професор. 

 
СЗ №-994 в ЕДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Літвінчук А. Т., 2022 

© НУВГП, 2022 

  

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19774
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19774


2 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти Бакалавр (зі скороченим терміном навчання) 

Освітня програма Гірництво 

Спеціальність 184 Гірництво 

Рік навчання, семестр 1-й рік навчання, 1-й семестр 

Кількість кредитів 3 кредити ЄКТС 

Лекції: ----- 
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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

Метою дисципліни є розвиток практичних навичок 

англомовного усного і писемного спілкування в межах 

побутової, академічної і професійної тематики відповідно до 

потреб міжкультурного спілкування та професійної підготовки 

за фахом. Основні цілі курсу:  

1) розвивати у студентів основи лінгвістичної, комунікативної та 

лінгвокраїнознавчої компетентностей у сфері спілкування, що 

визначені академічними та майбутніми професійними 

інтересами і потребами; 

https://orcid.org/0000-0002-0794-5379
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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2) розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до 

удосконалення своєї професійної підготовки засобами іноземної 

мови. 

Навчальна дисципліна передбачає застосування активних 

методів та інтерактивних технологій навчання. 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4831 

Компетентності 

 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова (англійська)» формує такі 

загальні компетентності й результати навчання: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК7. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного, 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права,  прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК8. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

 

 

Результати 

навчання 

РН2. Знати термінологію гірництва та вільно спілкуватися 

фаховою державною та іноземною мовою усно і письмово. 

 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

 

Складові навчальної дисципліни сприяють формуванню 

універсальних, корисних для будь-якого виду діяльності 

(міжпрофесійних) навичок, які дозволяють швидко адаптуватися 

до нових умов, в т. ч. в міжнародному контексті, комунікувати та 

самостійно навчатися: 

комунікабельність, навички міжособистісного спілкування, 

здатність здійснювати міжкультурну комунікацію (соціальну та 

професійну), здатність вчитися та самоудосконалюватися, 

здатність працювати в команді, логічне та креативне мислення.  

Методи, технології 

навчання та 

викладання 

 

Проведення практичних занять передбачає використання 

активних та інтерактивних методів навчання, що базуються на 

використанні особистісно- та діяльнісно-орієнтованих та 

комунікативних підходів, які підвищують активність кожного 

учасника, його увагу та мотивацію, розвивають уміння 

відстоювати думку, аргументувати, пояснювати тощо.   Серед 

найбільш вживаних методів є бесіди, опитування, мозковий 

штурм, обмін думками, парні інтерв’ю, тощо. 
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Здобувачі ВО всіх форм навчання мають доступ до 

навчальних матеріалів, методичного забезпечення платформі 

Moodle та цифрового репозиторію НУВГП. 

 

Засоби навчання 

Під час практичних занять застосовуються, ноутбук, ПК чи 

інший цифровий пристрій з підключенням до мережі Інтернет, 

Інтернет ресурси (текстові, аудіо- та відеоматеріали від British 

Council, BBC Learning English), навчальні посібники. Здобувачі 

ВО використовують методичний матеріал, підготовлений 

викладачем: методичні вказівки до практичних, занять і 

самостійної роботи. 

  

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І семестр 

Практичні заняття - 30 год Самостійна робота - 60 год 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 2.1 
 

Види навчальної 

роботи студента 

 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. 

Представляти/описувати себе та друзів/одногрупників, описувати 

риси характеру, необхідні для окремих професій, основні 

обов’язки.  

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або письмовій 

формі та комунікативні вправи з опорою на друкований 

текст/повідомлення/оголошення. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: опитування, робота в 

парах, спільний проєкт, рольові ігри, дискусія, технології 
предметно-мовного інтегрованого навчання, мозковий штурм 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, методичні рекомендації та 

навчальні завдання, мобільні та портативні ІТ-прилади. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 2.2 
 

Види навчальної 

роботи студента 

 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. Описувати 

свою природне середовище, погодні умови та природні катастрофи. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або письмовій 

формі та комунікативні вправи з опорою на друкований 

текст/повідомлення/оголошення. 

Писати есе у формі роздуму, аргументуючи свою точку зору. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: опитування, робота в 

парах, спільний проєкт, рольові ігри, дискусія, технології 
предметно-мовного інтегрованого навчання, мозковий штурм 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, методичні рекомендації та 

навчальні завдання, мобільні та портативні ІТ-прилади. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 2.3 
 

Види навчальної 

роботи студента 

 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. Описувати 

об’єкти повсякденності, стиль життя, дозвілля та подорожі. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або письмовій 

формі та комунікативні вправи з опорою на друкований 

текст/повідомлення/оголошення. 

Методи та технології Інтерактивні методи та технології навчання: опитування, робота в 
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навчання парах, спільний проєкт, рольові ігри, дискусія, технології 
предметно-мовного інтегрованого навчання, мозковий штурм 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, методичні рекомендації та 

навчальні завдання, мобільні та портативні ІТ-прилади. 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання – 36 балів 

За модульний (теоретичний) 

контроль знань, модуль – 20 балів 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 2.4 
 

Види навчальної 

роботи студента 

 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. Описувати 

події та явища, висловлюючи свої враження, думки про об’єкти та 

процеси сучасного суспільства знань, сучасні технології, штучний 

інтелект. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або письмовій 

формі та комунікативні вправи з опорою на друкований 

текст/повідомлення/оголошення. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: опитування, робота в 

парах, дискусія, асоціація, communicative language teaching (CLT), 
brainstorming, методи розвитку критичного мислення за таксономією 
Блума 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, мобільні та портативні ІТ-

прилади. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 2.5 
 

Види навчальної 

роботи студента 

 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. Описувати, 

події та явища, висловлюючи свої враження, думки про 

автоматизацію технологічних процесів, роботизацію та 

робототехніку. Розуміти та писати інструкції з використання 

приладів. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або письмовій 

формі та комунікативні вправи з опорою на друкований 

текст/повідомлення/оголошення. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: опитування, 

асоціація, рольові ігри, робота в парах, дискусія, communicative 
language teaching (CLT), brainstorming, методи розвитку критичного 
мислення за таксономією Блума 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, мобільні та портативні ІТ-

прилади. 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання – 24 балів 

За модульний (теоретичний) 

контроль знань, модуль – 20 балів 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 

 

60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, 

модуль 2, балів 

40 

 

Усього за дисципліну, балів 

 

100 
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І СЕМЕСТР 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
 

Тема 1. Profiles and jobs. Daily routines. Work and earnings.  
 

Результати 

навчання 

РН 2.1 

 

Кількість 

годин: 

6 – денна 

з.ф.н.* 

Лінк на MOODLE: 

Додаткові ресурси: 
https://learnenglish.britishcouncil.org/category/functions/greeting-

introducing 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/introducing-

yourself/term 
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-

intermediate/everyday-objects 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-

a2-reading/finding-job 
http://www.roadtogrammar.com/ 

https://grammarway.com/ua/to-be 
https://www.dictionary.com 

https://www.lexico.com/thesaurus 
https://www.lexico.com/grammar/writing-help 

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по 

темах: Риси характеру, зовнішність. Професії. Небезпечні та незвичні 

професії. Робота та заробіток. Щоденна рутина. Сталі вирази, фрази та 

словосполучення для знайомства, вітання, опису людей, професійних 

обов’язків. 

Говоріння: Повідомлення про себе та друзів, свою майбутню професію; 

діалоги з використанням поданих виразів, фактів, фото та малюнків на 

подану тему; міні-презентація “What do these people do?” та відповіді на 

запитання; командна робота у форматі інтерв’ю для створення профілю 

користувача у соціальній мережі. 

Граматика: Правила вживання часових форм Present Simple and 

Continuous Tenses. Часові маркери. Дієслова стану. 

Письмо: Створення, написання та оформлення профілю користувача у 

соціальній мережі. Написання листа неформального стилю про себе. 

Література 

1. Evans V., Dooley J. On Screen. 3. Students’ Book. Express Publishing 

Pearson. 2015 

2. Evans V., Dooley J.  On Screen. 3. Workbook. Express Publishing. 2015  
 

Тема 2. Nature and natural disasters. Weather and climate. Environmental protection. 
 

Результати 

навчання 

РН 2.2 

 

Кількість 

годин: 

6 – денна 

з.ф.н.* 

Лінк на MOODLE: 

Додаткові ресурси: 
https://learnenglish.britishcouncil.org/category/topics/environment-

and-nature 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/natural-

disasters/term  
https://www.responsiblemines.org/en/environment-and-responsible-

mining/  
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-

grammar 
http://www.roadtogrammar.com/  

 

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по 

темах: Природні та погодні умови. Природні катастрофи. Пожежі. Сталі 

https://learnenglish.britishcouncil.org/category/functions/greeting-introducing
https://learnenglish.britishcouncil.org/category/functions/greeting-introducing
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/introducing-yourself/term
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/introducing-yourself/term
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate/everyday-objects
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate/everyday-objects
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/finding-job
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/finding-job
http://www.roadtogrammar.com/
https://grammarway.com/ua/to-be
https://www.dictionary.com/
https://www.lexico.com/thesaurus
https://www.lexico.com/grammar/writing-help
https://learnenglish.britishcouncil.org/category/topics/environment-and-nature
https://learnenglish.britishcouncil.org/category/topics/environment-and-nature
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/natural-disasters/term
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/natural-disasters/term
https://www.responsiblemines.org/en/environment-and-responsible-mining/
https://www.responsiblemines.org/en/environment-and-responsible-mining/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/personal-pronouns-possessives
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/personal-pronouns-possessives
http://www.roadtogrammar.com/
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вирази, фрази та словосполучення, складання словника до тем. 

Говоріння: Повідомлення про природні явища, захист навколишнього 

середовища; діалоги і повідомлення з використанням поданих виразів, 

фактів на подану тему; групова дискусія “What can people do to save the 

Earth?”. 

Граматика: Правила вживання часових форм Past Simple and Continuous 

Tenses, конструкції used to.  

Письмо: Написання аргументативного есе. 

Література 

1. Evans V., Dooley J. On Screen. 3. Students’ Book. Express Publishing 

Pearson. 2015 

2. Evans V., Dooley J.  On Screen. 3. Workbook. Express Publishing. 2015  
 

Тема 3. Lifestyles. Experiences. Feelings and events. 
 

Результати 

навчання 

РН 2.3 

 

Кількість 

годин: 

6 – денна 

з.ф.н.* 

Лінк на MOODLE: 

 

Додаткові ресурси: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-

a2-listening/free-time 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/daily-routine/term 

https://eslvideo.com/category.php?catid=Travel%20and%20Adventure  
https://learnenglish.britishcouncil.org/category/topics/travel-0 

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-
reference/past-simple 

http://www.roadtogrammar.com/  
 

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по 

темах: Стиль життя. Відпочинок і подорожі. Події і враження. Сталі 

вирази, фрази та словосполучення для опису стилю життя та подорожей. 

Складання словника до тем. 

Говоріння: Розповідь про свій розпорядок дня; опис дозвілля/роботи; 

діалоги, повідомлення й дискусії з використанням поданих виразів, фактів, 

фото та малюнків на подану тему; вікторина “Do you prefer the quiet life?”; 

групова дискусія на тему“Daily routines”; командна робота “Travelling and 

experiences”. 

Граматика: Правила вживання часової форми Present Perfect Simple 

Present Perfect Continuous Tenses. Конструкції із such / so. 

Письмо: Написання листа неформального стилю / повідомлення про свої 

подорожі і враження у соціальних мережах. 

Література 

1. Evans V., Dooley J. On Screen. 3. Students’ Book. Express Publishing 

Pearson. 2015 

2. Evans V., Dooley J.  On Screen. 3. Workbook. Express Publishing. 2015  
 

Тема 4. The Internet technology. Artificial Intelligence. 
 

Результати 

навчання 

РН 2.4 

 

Кількість 

годин: 

6 – денна 

з.ф.н.* 

Лінк на MOODLE: 

 

Додаткові ресурси: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/technology/term 
https://www.esl-lab.com/vocabulary-lessons/computers-internet/  
https://esldebates.com/modern-technology-is-harming-society-3/  

https://www.agegracefullyamerica.com/technology-help/  
http://www.roadtogrammar.com/  

 

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по 

темах: Сучасний стан розвитку суспільства. Глобальні мережі та 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/free-time
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/free-time
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/daily-routine/term
https://eslvideo.com/category.php?catid=Travel%20and%20Adventure
https://learnenglish.britishcouncil.org/category/topics/travel-0
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/past-simple
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/past-simple
http://www.roadtogrammar.com/
https://www.esl-lab.com/vocabulary-lessons/computers-internet/
https://esldebates.com/modern-technology-is-harming-society-3/
https://www.agegracefullyamerica.com/technology-help/
http://www.roadtogrammar.com/
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штучний інтелект. Сталі вирази, фрази та словосполучення, складання 

словника до тем. 

Говоріння: Розповідь, діалоги, повідомлення й дискусії з використанням 

поданих виразів, фактів, фото та малюнків на подану тему; командна 

робота на тему “Where does modern progress lead to?”. 

Граматика: Способи вираження майбутнього часу: Present Simple, 

Present Continuous, be going to, Future Simple. 

Письмо: Написання есе-роздуму про переваги і недоліки сучасного світу. 

Література 

1. Evans V., Dooley J. On Screen. 3. Students’ Book. Express Publishing 

Pearson. 2015 

2. Evans V., Dooley J.  On Screen. 3. Workbook. Express Publishing. 2015  
 

Тема 5. Automation and Robotics. 
 

Результати 

навчання 

РН 2.5 

 

Кількість 

годин: 

6 – денна 

з.ф.н.* 

Лінк на MOODLE: 

 

Додаткові ресурси: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/technology/term  

https://www.agegracefullyamerica.com/technology-help/  
https://esldebates.com/modern-technology-is-harming-society-3/  

http://www.roadtogrammar.com/  
 

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по 

темах: Пристрої. Сучасні технології. Автоматизація технологічних 

процесів. Сталі вирази, фрази та словосполучення для обговорення 

застосування знань та умінь на практиці, досвіду повсякденного життя.  

Говоріння: Повідомлення про свої навички та вміння; діалоги, 

повідомлення й дискусії з використанням поданих виразів, фактів, фото та 

малюнків на подану тему; командна робота “A good list of digital skills”. 

Граматика: Правила вживання Conditionals and wish-sentences. 

Утворення та вживання Passive Voice. 

Письмо: Написання інструкцій з використання приладів. 

Література 

1. Evans V., Dooley J. On Screen. 3. Students’ Book. Express Publishing 

Pearson. 2015 

2. Evans V., Dooley J.  On Screen. 3. Workbook. Express Publishing. 2015  

 

Методи оцінювання та структура оцінки 

Поточне оцінювання здійснюється протягом курсу і надає можливість отримати негайну 

інформацію про результати навчання студента під час опрацювання конкретного модуля чи 

в конкретний момент цього модуля. Система поточного оцінювання включає:  

 оцінювання викладачем мовленнєвої поведінки студентів на практичних заняттях;  

 оцінювання викладачем мовленнєвої поведінки студентів під час звітування ними 

про виконання завдань для самостійного опрацювання;  

 оцінювання проектної (індивідуальної або групової) роботи студентів. 

Загальна система оцінювання знань студентів із зазначенням максимальної кількості 

балів за кожен з її компонентів представлена нижче у Таблиці. 
 

І семестр 
 

Вид навчальної 

роботи 
Форми контролю 

Змістовий модуль 1 

Т 1 Т 2 Т 3 

Систематична та 

активна робота на 

практичних 

Рівень розвитку мовної компетентності; 

вміння здійснювати мовленнєву 

діяльність (говоріння, аудіювання, 

12 12 12 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/technology/term
https://www.agegracefullyamerica.com/technology-help/
https://esldebates.com/modern-technology-is-harming-society-3/
http://www.roadtogrammar.com/
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заняттях. читання, письмо); рівень підготовки до 

практичних занять. 

Модульний 

контроль 1 

(комп’ютерне 

тестування) 

Правильність виконання практичних 

завдань (14 завдань): 
 

 - завдання з множинним вибором (7 

завдань) 
2,8 

- завдання на співставлення / сталі 

словосполучення (2 завдання) 
3 

- завдання на співставлення / скласти 

речення (1 завдання) 
2 

- завдання на співставлення / питання - 

відповідь (1 завдання) 
3 

- текстове завдання з множинним 

вибором (1 завдання) 
2,2 

- текстове завдання на заповнення 

пропусків (1 завдання) 
3 

- текстове завдання на співставлення / 

доповнення речень (1 завдання) 
4 

 Всього за Модуль 1: 20 балів 

Всього за Змістовий модуль 1: 56 балів 

Вид навчальної 

роботи 
Форми контролю 

Змістовий модуль 2 

Т 4 Т 5 

Систематична та 

активна робота на 

практичних 

заняттях. 

Рівень розвитку мовної компетентності; 

вміння здійснювати мовленнєву 

діяльність (говоріння, аудіювання, 

читання, письмо); рівень підготовки до 

практичних занять. 

12 12 

Модульний 

контроль 2 

(комп’ютерне 

тестування) 

Правильність виконання практичних 

завдань (14 завдань): 
 

 

 

- завдання з множинним вибором (7 

завдань) 
2,8 

- завдання на співставлення / сталі 

словосполучення (2 завдання) 
3 

- завдання на співставлення / скласти 

речення (1 завдання) 
2 

- завдання на співставлення / питання - 

відповідь (1 завдання) 
3 

- текстове завдання з множинним 

вибором (1 завдання) 
2,2 

- текстове завдання на заповнення 

пропусків (1 завдання) 
3 

- текстове завдання на співставлення / 

доповнення речень (1 завдання) 
4 

Всього за Модуль 2 20 балів 

Всього за Змістовий модуль 2: 44 балів 

Всього за семестр (залік): 100 балів 
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Критерії оцінювання 

Під час контролю рецептивних умінь – аудіювання та читання – оцінюється здатність 

студентів:  

 розуміти сутність, деталі та структуру тексту;  

 визначати як головну думку, так і конкретну інформацію;  

 робити припущення про ідеї та ставлення;  

 розуміти особливості дискурсу (стиль, реєстр мовлення тощо).  

Оцінювання продуктивних умінь – письмо та говоріння – здійснюється відповідно до таких 

критеріїв: 

 цілісність та зв’язність висловлення;  

  граматична правильність;  

  лексична коректність; 

 відповідність мовних засобів завданню; 

 стиль (напр., уникнення повторення лексичних одиниць) та структура;  

 продукування зв’язного тексту з належними з’єднувальними фразами, що 

допомагають читачеві орієнтуватися в тексті.  

Підсумкове оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю за умови 

обов’язкового складання обох модулів. Якщо студент не склав один із модульних контролів, 

або ж незадоволений отриманим підсумковим результатом, він складає іспит. 

Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у межах курсу відбувається 

згідно нормативних документів НУВГП: Положення про семестровий поточний та 

підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова редакція) 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/; Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу 

екзаменаційної комісії http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/; Порядок ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/; Положення про навчально-

науковий центр незалежного оцінювання Національного університету водного господарства 

та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Наказ ректора НУВГП від 16.09.2019 

№ 00502 "Про введення в дію нової системи оцінювання навчальних досягнень студентів" 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-

znan/dokumenti; Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

 

Місце навчальної 

дисципліни в освітній 

траєкторії здобувача 

вищої освіти 

Вивченню даної дисципліни передують обов’язковий курс 

іноземної мови (англійська) та вибіркові курси «Практичний 

курс англійської мови», «Комунікативний курс англійської 

мови», «Практична граматика англійської мови», «Основи 

науково-технічного перекладу» тощо для здобувачів першого 

освітнього рівня. Знання іноземної мови, зокрема англійської, є 

інструментом опрацювання англомовного навчального та 

інформаційного контенту, що сприяє опануванню матеріалу з 

фахових навчальних дисциплін.  

 

Поєднання навчання та 

досліджень 

 
Здобувачі ВО можуть бути залучені до реалізації 

кафедральної наукової тематики, засобом виконання 
індивідуальних та колективних досліджень актуальних 
проблем лінгвістики та лінгвокраїнознавства, а також фахової  
тематики англійською мовою із подальшим представленням 
результатів на Всеукраїнських конкурсах студентських 
наукових робіт, у наукових публікаціях, круглих столах та 
конференціях університетського, регіонального, 
всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

З вимогами участі та оформлення робіт можна 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
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ознайомитись на сторінці сектору наукової роботи здобувачів 
ВО НУВГП http://nuwm.edu.ua/stud-science/dokumenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційні ресурси 

Основна література: 

1. Evans V., Dooley J. On Screen. 3. Students’ Book. Express 

Publishing Pearson. 2015 

2. Evans V., Dooley J.  On Screen. 3. Workbook. Express 

Publishing. 2015 

3. Evans V., Dooley J. On Screen. 3. Teacher’s Book. Express 

Publishing Pearson. 2015 

 

Додаткова література: 

1. Coe N. Oxford Practice Grammar Basic with Key Practice-Boost 

/ Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson. Oxford University 

Press, 2009 

2. Murphy R. English Grammar in Use with answers / Raymond 

Murphy. Cambridge University Press, 2019 

3. Redman S. English Vocabulary in Use: Pre-intermediate and 

Intermediate with Answers / Stuart Redman. Cambridge University 

Press, 2011 

4. Redman S. Test Your English Vocabulary in Use: Pre-

intermediate and Intermediate with Answers / Stuart Redman, Ruth 

Gains. Cambridge University Press, 2011 

  

Електронні джерела: 

1. BBC Learning English - YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCHaHD477h-FeBbVh9Sh7syA 

2. British Council 

https://learnenglish.britishcouncil.org 

3. Easy English 
http://easy-english.com.ua 

4. Learn English Free – English Learning Online 

https://www.learnenglish.de 

5. Learning English Online – GrammarBank 

https://www.grammarbank.com 

6. My English Pages 

https://www.myenglishpages.com 

7. Test English – Prepare for your English exam 

https://test-english.com 

8. Vocabulary – Learning English Online 

https://www.learning-english-online.net/vocabulary/ 

9. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 

 

 

 

 

 

 

Терміни здачі проміжних контрольних модулів та 
підсумковий контроль (екзамен) встановлені згідно з Положенням 
про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти (нова редакція) 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Перездача тестових завдань перевірки засвоєння теоретичного 

http://nuwm.edu.ua/stud-science/dokumenti
https://www.youtube.com/channel/UCHaHD477h-FeBbVh9Sh7syA
https://learnenglish.britishcouncil.org/
http://easy-english.com.ua/
https://www.learnenglish.de/
https://www.grammarbank.com/
https://www.myenglishpages.com/
https://test-english.com/
https://www.learning-english-online.net/vocabulary/
http://ep3.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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Дедлайни та 

перескладання 

матеріалу здійснюється згідно з правилами ННЦНО 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti та Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

У разі незгоди здобувача ВО з результатами оцінювання, в 
день здачі екзамену в деканат ННМІ подається апеляційна скарга, де 
аргументовано викладено суть питання. До скарги додається 
роздрукований варіант всіх відповідей цього здобувача ВО під час 
виконання спроби. Директор ННІ скликає апеляційну комісію щодо 
розгляду скарги на яку запрошується здобувач ВО та представник 
ННЦНО, згідно з Порядком звернень здобувачів вищої освіти та 
інших осіб, які навчаються в Національному університеті водного 
господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/ 

 

Правила 

академічної 

доброчесності 

Організація всіх видів навчальної діяльності в межах курсу 
проводиться згідно Положення про організацію освітнього процесу в 
Національному університеті водного господарства та 
природокористування  http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

У випадках виявлення плагіату при виконанні завдання, 
здобувач не отримує бали і повинен виконати завдання повторно, 
згідно Положення про виявлення та запобігання академічного 
плагіату в Національному університеті водного господарства та 
природокористування (нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 

Здобувачі ВО повинні дотримуватися Кодексу честі студентів 
НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti, а 
викладач Кодексу честі наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників Національного університету водного 
господарства та природокористування http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj 

Більше матеріалів щодо дотримання принципів академічної 
доброчесності:  

- сайт Національного агентства забезпечення якості вищої 
освіти https://naqa.gov.ua/ 

- сторінка НУВГП “Якість освіти” http://nuwm.edu.ua/sp 
 

Вимоги до 

відвідування 

У випадку пропуску здобувачем ВО заняття (лікарняні, 

мобільність, т. ін.) відпрацювати можна під час консультацій, де 

здобувач ВО отримує відповідне індивідуальне завдання і звітує про 

його виконання в узгоджені з викладачем терміни. Розклад 

консультацій доступний на сторінці кафедри іноземних мов: 

https://nuwm.edu.ua/nni-em/kaf-im/hrafik-konsultatsii  

Для роботи з інформаційними ресурсами та проведенні 

розрахункових завдань здобувачі ВО мають можливість 

використовувати на заняттях мобільні телефони та ноутбуки. Під час 

карантину заняття проводяться в дистанційній формі з 

використанням Google Meet за корпоративними профілями. 

 

Неформальна та 

інформальна освіта 

Визнання та порядок зарахування результатів неформальної та 

інформальної освіти учасників формального освітнього 

процесу в університеті регламентується відповідним 

положенням (https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-

neformaljnoji-osviti/dokumenti)  

https://prometheus.org.ua/ 

https://prometheus.org.ua/coursera/ 

https://www.edx.org/ 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
https://naqa.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp
https://nuwm.edu.ua/nni-em/kaf-im/hrafik-konsultatsii
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti
https://prometheus.org.ua/
https://prometheus.org.ua/coursera/
https://www.edx.org/
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https://www.ed-era.com/ 

https://www.futurelearn.com/?utm_source 

 

 

ДОДАТКОВО 

 

Правила отримання 

зворотної інформації 

про дисципліну* 

 
Впродовж терміну вивчення курсу, здобувач ВО має право 

звертатися до викладача за додатковим поясненням теми, змісту 
практичних завдань, самостійної роботи усно (під час занять і 
консультацій), або письмово (корпоративною електронною 
поштою, через систему повідомлень Moodle). Відвідування 
консультацій є добровільним. Незалежне оцінювання якості 
викладання проводиться Відділом якості освіти НУВГП 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv 

 

Оновлення* 

 
Силабус переглядається викладачем кожного навчального 

року та оновлюється відповідно до змін нормативних документів 
(стандарт вищої освіти, навчальний план), а також актуальних 
світових і вітчизняних наукових та методичних досягнень.  

Ідеї та рекомендації здобувачів ВО щодо наповнення 
навчальної дисципліни, оновлення окремих тем та оптимізації 
методів викладання отримуються шляхом опитування (усного та 
анкетування) здобувачів ВО щодо їх задоволеності освітнім та 
змістовим рівнем курсу. 

 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Організація навчання людей з інвалідністю проводиться за 

дотриманням вимог нормативних документів НУВГП: 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

 

Інтернаціоналізація 

 

Міжнародні ресурси та програми, корисні при вивченні курсу: 

https://prometheus.org.ua/ 

https://prometheus.org.ua/coursera/ 

https://www.edx.org/ 

https://www.ed-era.com/ 

 

 

https://www.ed-era.com/
https://www.futurelearn.com/?utm_source
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
https://prometheus.org.ua/
https://prometheus.org.ua/coursera/
https://www.edx.org/
https://www.ed-era.com/

