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3 

 
ВСТУП 

Анотація 
Відбувається формування професійного тезаурусу-лексикону терміносис-

темою напряму “Будівництво” на прикладі типових ескізних робочих будівельних 

проектів американських та англійських будівельних компаній. Разом з тим активізу-

ється аналітико-синтетична діяльність смислової обробки інформації. Здобуваються 

та актуалізуються знання, формуються та вдосконалюються мовленнєві навички 

англомовної лінгвістичної компетенції  із інтеграцією в уміння повного та глибин-

ного розуміння змісту типових автентичних ескізних робочих будівельних проектів.  

При вивченні дисципліни “Англомовна лінгвістична компетенція інжене-

рів-будівельників” майбутні фахівці спеціальності “Будівництво та цивільна інже-

нерія" знайомляться з типовими лексичними одиницями, граматичними структура-

ми автентичних ескізних робочих будівельних проектів.  

Ключові слова: англомовна лінгвістична компетенція, ескізний робочий 

будівельний проект, креслення, загальна характеристика. 

 
Abstract 

The formation of professional thesaurus-lexicon of the terminology system direc-

tion of "Construction and Civil Engineering" is done on the sample of typical construction 

project. The analytico-synthetical activity of information sense processing is activated. 

Knowledge is acquired and actualized, speech skills of civil engineering students’ with the 

integration of full and deep understanding skills of the authentic sketch construction pro-

jects’ content are formed.  

In the process of studying of the discipline “ the English language linguistic 

competence of civil engineers” the future specialists of the speciality “Construction and 

Civil Engineering" get acquainted with the typical lexical units, grammar structures of the 

authentic sketch construction projects.  

Ключові слова: the English language linguistic competence, sketch construc-

tion project, layout, general characteristics.  
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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування пока-

зників 
Галузь знань, спеціальність, спеці-

алізація, рівень вищої освіти  

Характеристика навча-

льної дисципліни 

денна форма навчання 

 

денна форма навчання 

 

1-й рік 1-й рік 

Кількість кредитів   вибіркова 

3 Рік підготовки: 

Модулів: 1-й 

1 Семестри: 

Змістових модулів: 2 2 

3 Практичні заняття: 

Загальна кількість 

годин: 

 30 30 

90 192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання: 

 60 60 

 

Вид контролю: 

аудиторних – 2 

СРС – 4 

 
Рівень вищої освіти: магістр залік залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 30% до 70% 

 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «Англомовна лінгвістична ком-

петенція інженерів-будівельників» є формування у студентів необхідної англомов-

ної лінгвістичної компетенції на базі типових автентичних ескізних робочих будіве-

льних проектів американських та англійських будівельних компаній.  

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: 

� правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і ре-

чень; 

� оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і 

сфери спілкування; 

� отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; 

розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та 

аудіювання і використання його у процесі усного спілкування; 

� розуміння на слух мовлення, основного змісту текстів з використанням на-

очності; 

� участь у діалогічному спілкуванні; 
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� уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що 

визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого 

фольклору; 

� оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та не-

складних текстів, використання прийомів ознайомлювального та вивчаючого чи-

тання; 

� правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів; 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Англомовна лінгвістична компе-

тенція інженерів-будівельників» для студентів будівельних спеціальностей є набут-

тя навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності в обсязі визначеної тематики, зумовленої потребами оволодіння новою 

інформацією через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогі-

чним мовленням у межах фахової тематики визначеного рівня; перекладу з інозем-

ної мови на рідну текстів професійно-орієнтованого характеру. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: граматичні структури та лексичні одиниці для розуміння змісту і 

структури ЕРБП; мовні форми, властиві для розмовних регістрів професійного мов-

лення з метою гнучкого вираження відповідних думок стосовно змісту і структури 

ЕРБП; широкий діапазон термінології, що є необхідною для розуміння ЕРБП як 

ВВК. 

вміти: знаходити вербальну та невербальну інформацію, що міститься в 

англомовних ЕРБП; розуміти та аналізувати зміст і структуру ЕРБП як ВВК та ін-

женерно-конструктивні рішення до нього. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1.     1 рік навчання,  ІІ семестр. 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика ескізного робочого будівельного  

проекту. 

Тема 1. Загальна характеристика ескізного робочого будівельного проекту. Вве-

дення лексичного матеріалу. Діалогічне мовлення. Монологічне мовлення. 

Граматика: Active Voice. Simple Tenses. 

Тема 2. Деталі загальної характеристики ескізного робочого будівельного про-

екту Введення лексичного матеріалу. Діалогічне мовлення. Монологічне мовлення. 

Читання, обговорення. 

Граматика: Sentences with modal verb shall. Infinitives. 

Тема 3. Типова загальна характеристика ескізного робочого будівельного проек-

ту. Введення лексичного матеріалу. Діалогічне мовлення. Монологічне мовлення. 

Граматика: Infinitives. Imperatives. Закріплення граматичного матеріалу. 

Письмо: Заповнити транзитні нотатки до теми “ Типова загальна характеристика 

ескізного робочого будівельного проекту ”. 

Проміжний контроль. Unit test 1. 

 
Змістовий модуль 2. Креслення з примітками ескізного робочого будівельного 

проекту. 

 
Тема 1. Креслення-розпланування ескізного робочого будівельного проекту. 

Введення лексичного матеріалу. Діалогічне мовлення. Монологічне мовлення. 

Граматика: Active Voice. Simple Tenses. Sentences with modal verb shall. Infini-

tives. Imperatives. Participle. 

Письмо: Заповнити транзитні нотатки до теми “Креслення-розпланування”. 

Тема 2. План поверху. Введення лексичного матеріалу. Діалогічне мовлення. 

Монологічне мовлення.  

Граматика: Active Voice. Simple Tenses. Sentences with modal verb shall. Infini-

tives. Imperatives. Participle. 

Письмо: Заповнити транзитні нотатки до теми “ План поверху ”. 

Тема 3. Фасад. Введення лексичного матеріалу. Діалогічне мовлення. Монологі-

чне мовлення. 

Письмо: Заповнити транзитні нотатки до теми “Фасад”. 

Проміжний контроль. Unit test 2. 

 

Змістовий модуль 3. Типовий ескізний робочий будівельний проект. 
Тема 1. Типовий ескізний робочий будівельний проект.Введення лексичного ма-

теріалу. Діалогічне мовлення. Монологічне мовлення. 

Граматика: Active Voice. Simple Tenses. Sentences with modal verb shall. Infini-

tives. Imperatives. Participle. 
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Письмо: Заповнити транзитні нотатки до теми “ Типовий ескізний робочий буді-

вельний проект ”. 

Проміжний контроль. Unit test 3. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб. с. р. л п лаб. с.р. 

Модуль 1.   І-й рік навчання,    І семестр. 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика ескізного робочого будівельного проекту. 

Тема 1. Загальна харак-
теристика ескізного робочого 

будівельного проекту. Вве-

дення лексичного матеріалу. 
Діалогічне мовлення. Моно-

логічне мовлення. Граматика: 

Active Voice. Simple Tenses. 

 
 

6 — 2 — 4 — — — — — 

Тема 2. Деталі загальної 

характеристики ескізного 
робочого будівельного про-

екту Введення лексичного 

матеріалу. Діалогічне мов-
лення. Монологічне мовлен-

ня. Читання, обговорення. 

Граматика: Sentences with 
modal verb shall. Infinitives. 

 

 

6 — 2 — 4 — — — — — 

Тема 3. Типова загальна 

характеристика ескізного 

робочого будівельного прое-
кту. Введення лексичного 

матеріалу. Діалогічне мов-

лення. Монологічне мовлен-
ня. 

Граматика: Infinitives. 

Imperatives. Закріплення 
граматичного матеріалу. 

Письмо: Заповнити тран-

зитні нотатки до теми “ 
Типова загальна характерис-

тика ескізного робочого 

будівельного проекту ”. 
Unit test 1. 

 

 

18 — 6 — 12 — — — — — 

Разом за змістовим моду-
лем 1: 

30 — 10 — 20 — — — — — 
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Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб. с. р. л п лаб. с.р. 

Змістовий модуль 2. Креслення з примітками ескізного робочого будівельного проекту. 
Тема 1. Креслення-

розпланування ескізного 

робочого будівельного прое-

кту. Введення лексичного 
матеріалу. Діалогічне мов-

лення. Монологічне мовлен-

ня. 
Граматика: Active Voice. 

Simple Tenses. Sentences with 

modal verb shall. Infinitives. 
Imperatives. Participle. 

Письмо: Заповнити тран-

зитні нотатки до теми “Крес-
лення-розпланування”. 

 

 

6 — 2 — 4 — — — — — 

Тема 2. План поверху. 

Введення лексичного матері-

алу. Діалогічне мовлення. 
Монологічне мовлення.  

Граматика: Active Voice. 

Simple Tenses. Sentences with 
modal verb shall. Infinitives. 

Imperatives. Participle. 

Письмо: Заповнити тран-
зитні нотатки до теми “ План 

поверху ”. 

 
 

6 — 2 — 4 — — — — — 

Тема 3. Фасад. Введення 

лексичного матеріалу. Діало-
гічне мовлення. Монологічне 

мовлення. 

Письмо: Заповнити тран-
зитні нотатки до теми “Фа-

сад”. 

Проміжний контроль. 
Unit test 2. 

 

 

18 — 6 — 12 — — — — — 

Разом за змістовим модулем 
2: 30 — 10 — 20 — — — — — 

Змістовий модуль 3. Типовий ескізний робочий будівельний проект. 
 

Тема 1. Типовий ескіз-
ний робочий будівельний 

проект. Введення лексичного 
30 — 10 — 20 — — — — — 
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Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб. с. р. л п лаб. с.р. 

матеріалу. Діалогічне мов-

лення. Монологічне мовлен-

ня. 
Граматика: Active Voice. 

Simple Tenses. Sentences with 

modal verb shall. Infinitives. 
Imperatives. Participle. 

Письмо: Заповнити тран-

зитні нотатки до теми “ 
Типовий ескізний робочий 

будівельний проект ”. 
Проміжний контроль. 

Unit test 3. 

 
 

Разом за змістовим модулем 
3: 30 — 10 — 20 — — — — — 

 

Усього за модулем 1: 60 — 30 — 30 — — — — — 

5. Теми практичних занять 
№ 

п/п 
Тема 

К-сть годин 
ДФН ЗФН 

Модуль 1.   І-й рік навчання,    І семестр. 
Змістовий модуль 1. 

1. Тема 1. Загальна характеристика ескізного робочого будівельного 

проекту. Введення лексичного матеріалу. Діалогічне мовлення. Моноло-

гічне мовлення. Граматика: Active Voice. Simple Tenses. 
 

2 — 

2. Тема 2. Деталі загальної характеристики ескізного робочого 

будівельного проекту Введення лексичного матеріалу. Діалогічне мов-
лення. Монологічне мовлення. Читання, обговорення. Граматика: Sen-

tences with modal verb shall. Infinitives. 

 

2 — 

3. Тема 3. Типова загальна характеристика ескізного робочого будіве-
льного проекту. Введення лексичного матеріалу. Діалогічне мовлення. 

Монологічне мовлення. 

Граматика: Infinitives. Imperatives. Закріплення граматичного матері-
алу. 

Письмо: Заповнити транзитні нотатки до теми “ Типова загальна ха-

рактеристика ескізного робочого будівельного проекту”. Проміжний 
контроль. Unit test 1. 

 

6 — 

Змістовий модуль 2. 
1. Тема 1. Креслення-розпланування ескізного робочого будівельного 

проекту. Введення лексичного матеріалу. Діалогічне мовлення. Моноло-

гічне мовлення. 

Граматика: Active Voice. Simple Tenses. Sentences with modal verb 
shall. Infinitives. Imperatives. Participle. 

2 — 
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№ 
п/п 

Тема 
К-сть годин 

ДФН ЗФН 

Письмо: Заповнити транзитні нотатки до теми “Креслення-

розпланування”. 
 

2. Тема 2. План поверху. Введення лексичного матеріалу. Діалогічне 

мовлення. Монологічне мовлення.  

Граматика: Active Voice. Simple Tenses. Sentences with modal verb 
shall. Infinitives. Imperatives. Participle. 

Письмо: Заповнити транзитні нотатки до теми “ План поверху ”. 

 

2 — 

3. Тема 3. Фасад. Введення лексичного матеріалу. Діалогічне мовлен-

ня. Монологічне мовлення. 

Письмо: Заповнити транзитні нотатки до теми “Фасад”. 
Проміжний контроль. Unit test 2. 

 

6 — 

Змістовий модуль 3. 
1.  Тема 1. Типовий ескізний робочий будівельний проект. Введення 

лексичного матеріалу. Діалогічне мовлення. Монологічне мовлення. 

Граматика: Active Voice. Simple Tenses. Sentences with modal verb 

shall. Infinitives. Imperatives. Participle. 
Письмо: Заповнити транзитні нотатки до теми “ Типовий ескізний 

робочий будівельний проект ”. 

Проміжний контроль. Unit test 3. 
 

10 — 

Усього за модуль 1: 30 — 
 

6. Самостійна робота 
№ 
п/п 

Тема 
К-сть годин 

ДФН ЗФН 

Модуль 1.     ІІ семестр. 
Змістовий модуль 1. 

1. Скласти термінологічний словник. Скласти діалог, використовуючи 

активну лексику. 
4 — 

2. Виконання граматичних та лексичних вправ. 4 — 

3. Закріплення лексико-граматичного матеріалу. Проміжний контроль: 

Progress Check 1. 
12 — 

Змістовий модуль 2. 
1. Скласти термінологічний словник на тему. Виконання граматичних та 

лексичних вправ.   
4 — 

2. Вивчити нові слова та потренувати їх використання в контексті. Скласти 

діалог, використовуючи активну лексику. 
4 — 

3. Закріплення лексико-граматичного матеріалу. Проміжний контроль: 
Progress Check 2. 

12 — 

Змістовий модуль 3. 
1. Скласти термінологічний словник до теми «. Виконання граматичних та 

лексичних вправ. Вивчити нові слова та потренувати їх використання в 

контексті. Скласти діалог, використовуючи активну лексику. Проміжний 

контроль: Progress Check 3. 

20 — 

Усього за модуль 1: 30 — 
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7. Методи навчання 
В умовах конкурентоспроможного виходу України на міжнародну освітню аре-

ну, усе складніше стає забезпечити високий рівень освіченості студентів ВНЗ, за-

стосовуючи для цієї мети тільки традиційні методи навчання. Залучення нових ефе-

ктивних комунікативних методів навчання іноземної мови для підготовки студентів, 

зокрема, технічних спеціальностей, стало не лише бажаним, а й  необхідним. 

Серед передових методів у сучасному навчальному процесі вивчення англійської 

мови є інтерактивні методи, які базуються на особистісно орієнтованому  підході до 

студента, спрямовані на розвиток не лише творчого потенціалу вивчаючого, але й 

на вміння мислити та  швидко реагувати, покращувати комунікативні навички. 

Використання інтерактивних методів навчання спонукає не лише студента, але й 

викладача до постійної творчості, сприяє розвитку педагогічних здібностей, орієн-

тує на пошук унікальних якостей студентів, особливостей їх мислення. 

Технології інтерактивного навчання можуть бути залучені до проведення занят-

тя в аудиторії або за її межами у формі позакласового заходу. Методика проведення 

заняття є активною, тобто жоден студент не залишається без уваги і, у сприятливій 

атмосфері, навіть пасивні студенти прагнуть бути активними учасниками. 

До інтерактивних методів навчання відносять презентацію, евристичні бесіди, 

рольові ігри, дискусії, «мозковий штурм», конкурси з практичними завданнями та їх 

подальше обговорення, проектування бізнес планів, проектів, проведення творчих 

заходів, використання мультимедійних комп’ютерних програм та залучення англо-

мовних спеціалістів. Дискусійні форми навчання – це направлений та впорядкова-

ний обмін думками, твердженнями з метою «знаходження істини» або формування 

в учасників певної точки зору.  

Якісна мовна підготовка студентів не можлива без використання сучасних освіт-

ніх технологій. Сучасні технології в освіті – це професійно-орієнтоване навчання 

іноземної мови, використання  проектних методів, застосування інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними програмами, 

дистанційні курси іноземних мов, створення презентацій у програмному середовищі 

Microsoft PowerPoint, використання ресурсів всесвітньої мережі Internet. 

 
8. Методи контролю 

Систематичність контролю реалізується в таких його видах:  

а) поточний контроль, який здійснюється у ході вивчення конкретної теми для 

визначення рівня сформованості окремої навички або вміння, якості засвоєння пев-

ної порції навчального матеріалу;  

б) рубіжний контроль, який проводиться після закінчення роботи над темою, 

тематичним циклом;  

в) підсумковий контроль, який реалізується в кінці семестру (року). 

У процесі поточного контролю викладач отримує інформацію про успішність 

або неуспішність організації навчального процесу з іноземної мови, що дає йому 

можливість своєчасно коригувати навчальну діяльність учнів з оволодіння інозем-

ною мовою та свою діяльність щодо забезпечення навчального процесу. 

Метою контрольних завдань в ході рубіжного та підсумкового контролю є ви-

значення та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів в оволодінні іншомовни-
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ми навичками і вміннями за певний відрізок часу або по завершенні певного етапу 

навчальної роботи. 

За формою організації контроль може бути індивідуальним або фронталь-
ним/груповим;  

за характером оформлення відповіді – усним або письмовим; 
з використанням рідної мови – одномовним або двомовним. 
Письмовий контроль проводиться у формі виконання учнями письмових конт-

рольних робіт і в цьому випадку є фронтальним контролем.  

Усний контроль проводиться у формі співбесіди з учнем, наприклад, під час 

усного іспиту і відноситься до індивідуального контролю.  
Взаємоконтроль використовується під час роботи в парах з індивідуальними 

картками, підстановчими таблицями тощо, коли один студент перевіряє за допомо-

гою ключа виконання контрольного завдання іншим студентом.  
Самоконтроль – це розумове вміння, яке забезпечує навчальну дію порівняння 

результатів власного виконання навчального завдання (програми) зі змістом і зов-

нішнім оформленням відповідного (заданого) іншомовного матеріалу. Порівняння 

здійснюється студентом з опорою на навчальний матеріал і власний досвід з метою 

подальшого самостійного виправлення зробленої ним самим помилки, яка, в певній 

мірі, була самостійно усвідомлена.  
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
9.1. Розподіл балів, які присвоюються студентам (ІІ семестр) /залік/ 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

С
у

м
а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1  

6 6 13 6 6 13 40 100 

 

Шкала оцінювання  
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю повторно-

го складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повтор-

ним вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 
1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, навчання, оці-

нювання / Наук. ред. укр. видання д.пед.н., проф. С.Ю.Ніколаєва. – Київ: Ленвіт, 

2003. – 273 с. 

2. Кузло Н.М. English for civil engineering students. – Рівне: НУВГП, 2017. – 195 с.  

2. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / [Вакуленко О. Л. 

та інш.]. – Рівне : НУВГП, 2013. – 46 с. 

3. Красовська А.М. Навчальні завдання з розвитку граматичних навичок з анг-

лійської мови /теорія, тренувальні вправи, міні та рейтингові тести/ для студентів І-

ІІ курсів всіх спеціальностей НУВГП /06-09-17/. 

4. Soars, L. and Soars, J. New Headway Intermediate. Teacher’s book / Liz Soars, 

John Soars. – Oxford: Oxford University Press, 2003.  

 

11. Рекомендована література 
Базова 

1. Английский язык для инженеров: [учебник] / Т.Ю. Полякова, Е.В. Синявская. – 

М.: Высш. шк., 2002. – 463 с. 

2. Камминг Дж. Английский язык для студентов архитектурных и строительных 

специальностей. – М.: ООО “Издательство Астрель”, 2004. – 270 с. 

3. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: 

курс лекцій: [навч.-метод. посіб. для студентів мовних спеціальностей, осв.-кваліф. 

рівня “магістр”] / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін.; за ред. С.Ю. Ніко-

лаєвої. – Київ: Ленвіт, 2011. – 344 с. 

4. English for civil engineering students: [навч. посіб.] / Вакуленко О.Л., Красовська 

А.М. – Рівне: НУВГП, 2011. – 285 с. 

5. Widdowson H. G. Teaching language as communication / Henry Widdowson. – Ox-

ford: Oxford University Press, 1978. – 165 p. 

Допоміжна 
1. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови: Посібник. – Київ: 

ТОВ „ВП Логос”, 2004.– 341 с. 

12. Електронний репозиторій НУВГП 
1. Вакуленко О.В., Красовська А. М.  Англійська мова. Навчальний посібник. 

Рівне: НУВГП. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ep3 nuwm. edu.ua / 
2043. html 
 

13. Інформаційні ресурси 
1. Стандарти вищої освіти за усіма рівнями вищої освіти [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http: education-ua.org/ua/articles/689-standarti-vishchoji-osviti.  – На-

зва з екрана. 

2. Наукова бібліотека НУВГП (інформаційні ресурси у цифровому репозиторії) 

[Електронний ресурс] –  Режим доступу : http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka. – 

Назва з екрана. 

3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека – [Електронний ресурс] –  

Режим доступу : http://litopys.com.ua/places/b-bl-oteki/r-vnenska-oblasna-un-versalna-

naukova-b-bl-oteka-/. – Назва з екрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


