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ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 
Дата засідання  

кафедри-
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Гарант освітньої програми 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

 



 

 

  

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета формування у студентів комунікативної компетенції, яка необхідна для 

спілкування у знайомих ситуаціях, які зустрічаються в академічному та загально-

професійному контекстах.  

Предмет дисципліни включає в себе: аудіювання; діалогічне мовлення; 

монологічне мовлення; читання; писемне мовлення; пошук інформації; 

академічне усне мовлення; академічне писемне мовлення;  

 

Загальні компетентності. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. ЗК 8. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. ЗК 12. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Результати навчання.  
РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для розв’язання 

спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту, критично осмислювати відповідні 

теорії, принципи, методи і поняття. РН 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами 

усно і письмово при обговоренні професійних питань. РН 3. Застосовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення, інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології для 

дослідження моделей об’єктів і процесів автомобільного транспорту, експлуатаційних 

властивостей автомобільних транспортних засобів, здійснення інженерних і техніко-

економічних розрахунків, створення проектно-конструкторської документації та розв’язування 

інших задач автомобільного транспорту. РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в 

науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю 

інформацію. РН 5. Розв’язувати задачі формування трудових ресурсів та професійного 

розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення ефективності праці співробітників об’єктів 

автомобільного транспорту. РН 6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати 

альтернативні варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а також 

технічних, економічних,законодавчих та інших аспектів. РН 15. Брати участь у розробці та 

реалізації інженерних та/або виробничих проектів у сфері автомобільного транспорту, 

визначати тривалість та послідовність робіт, потреби у ресурсах, прогнозувати наслідки 

реалізації проектів. РН 25. Презентувати результати досліджень та професійної діяльності 

фахівцям і нефахівцям, аргументувати свою позицію. 
 



 

 

  

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

 Іноземна мова 

  

  

  

  

  

  

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 60/2 32 28   32  + +  

2 120/4 64 56   64  + +  

3 60/2 32 28   32  + +  

7 60/2 32 28   32  + +  

8 60/2 20 40   20  + +  

Всього 360 180 180   180  + +  

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає  

50%. 
 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

1 ПЗ/СР 64/28 Семестр 1. Змістовий блок № 1. Socialising in 

Academic and Professional Environments 

Спілкування в академічному та професійному 

середовищах 

Тема 1. Getting to Know Each Other. Знайомство. 

Вітання. Персональна інформація. Заповнення форм з 

особистої інформації. 

СР: Filling out the forms. Giving Personal Information 

Тема 2. Describing Daily Life and Learning Experience. 

Опис повсякденного життя та навчального досвіду  

СР: Describing personal daily routine and biography 

Тема 3. Exchanging Information and Discussing News. 

Обмін інформацією (усно і письмово) та обговорення 

новин.  

СР: Writing an E-mail to the teacher describing your hobby 

Тема 4. Understanding Instructions and Warnings. 

Читання та розуміння інструкцій, повідомлень, 

оголошень тощо. 

СР: Writing instructions on familiar procedures 

Тема 5. Business and academic travelling (Asking the way 

& Using means of transport & Staying at a hotel etc.). 

Спілкування у подорожах 

СР: Describing one of your trips. Roleplay one of the 

dialogues on the topic Travelling 

Тема 6. Making Arrangements by Phone. Телефонні 

розмови. Узгодження зустрічей по телефону. 

СР: Describing the Procedure of Telephoning. 

Find the information on mobile phones 

Тема 7. Networking / Socialising in VLE. Спілкування у 

соціальних мережах та віртуальному навчальному 

середовищі 

СР: Networking / Socialising in VLE. 

1-5 

2 ПЗ/СР 64/28 Семестр 2. Змістовий блок № 2 

Information Searching and Processing. Пошук та 

обробка інформації 
Тема 8. Language of Interaction. Мова спілкування 

СР: Find the information on different types of Languages 

(natural, programming, artificial etc.) 

Тема 9. Describing Processes. Опис процесів 

6,7,10,12 



 

 

  

СР: Describing the process of … (according to your 

major) 

Тема 10. World around us. Світ довкола нас 

СР: Describing Native Place 

Тема 11. Ways of Learning. Засоби навчання 

СР: Describing the graph  

3 ПЗ/СР/ 

ІЗ 

64/32 Семестр 2. Змістовий блок № 3 

Wording Ideas. Формулювання ідей 

Тема 12. Discovering the Past. Відкриваючи минуле 

СР: Describing the history of your family, city, country 

etc. Complete a chronological table  

Тема 13. Job Satisfaction. Задоволення роботою  

СР: Explain why you have chosen your major  

Тема 14. Promoting Ideas. Висування ідей  

СР: Advertising of various events and organizations (e.g. 

you university, department etc.) 

Тема 15. Environmental problems. Alternative viewpoints. 

Екологічні проблеми. Альтернативні точки зору. 

СР: Describe the ecological situation of your city (country) 

and possible ways to solve them 

Тема 16. Working environment. Робоче середовище.   

СР: Describe your possible working place. 

9,10,11,12 

   Семестр 3. Змістовий  блок №4 

Presenting Information. Презентація інформації  
Individual task: Prepare a presentation on your major 

Тема 17. Preparing and Delivery. Using Body Language. 

Мовні та немовні засоби презентації. Використання 

мови тіла  

СР: Prepare the beginning of a presentation based on Text 

of the topic  

Тема 18. Introducing a presentation. Greeting. Вступ до 

презентації. Привітання  

СР: Prepare a short report with numeric information based 

on the text of the topic  

Тема 19. Introducing a presentation. Organizing a 

presentation. Вступ до презентації. Організація 

презентації  

СР: Prepare the introduction to your presentation 

 Тема 20. Structuring the Body of presentation. 

Signposting. Структурування матеріалу презентації  

СР: Make several variants of a plan of your future 

presentation 

 Тема 21. Using visual aids. Використання наочних 

матеріалів  

СР: Prepare your suggestions on effective use of visuals 

Тема 22. Interpreting graphical information. 

Інтерпретація графічної інформації  

СР: Prepare a part of a presentation describing a graph or a 

piechart  

Тема 23. Organizing a Conclusion. Handling questions. 

 



 

 

  

Організація висновків. Реагування на запитання  

СР: Formulate your own tips for a good conclusion. 

Prepare the answers to possible questions 

4 ПЗ/СР 52/28 Семестр 7. Змістовий блок № 5 

Development of Speaking and Listening Skills. 

Розвиток навичок говоріння та аудіювання з 

іноземної мови 

Тема 24. Listening for specific information. Answering 

specific question. Аудіювання з метою пошуку 

інформації. Відповіді на спеціальні запитання. 

СР: Prepare 10 questions to your group-mates based on the 

text of the topic 

Тема 25. Listening for general information. Reproducing 

the information heard. Аудіювання з метою загального 

розуміння інформації. Відтворення інформації. 

СР: Retell the texts of the topic  

Тема 26. Developing dialogical speech. Розвиток 

діалогічного мовлення. 

СР: Prepare a dialogue discussing the current topic 

Тема 27. Critical listening. Expressing and explaining 

ideas. Критичне аудіювання. Висловлювання та 

пояснення думок. 

СР: Prepare the explanation of your attitude to the ideas 

discussed 

16,18 

5 ПЗ/СР 52/28 Семестр 8. Змістовий блок № 6 

Development of Reading and Writing Skills. 

Розвиток навичок читання та письма з іноземної 

мови 

Тема 28. Reading for specific information. Completing 

forms. Читання з метою пошуку інформації. 

Заповнення форм та таблиць. 

СР: Find the information on the topic discussed in 

different sources and complete the form 

Тема 29. Reading for general information. Writing reports. 

Читання з метою загального розуміння. Написання 

звітів. 

СР: Read the materials on the topic of your bachelor’s 

theses and make a short report 

Тема 30. Critical reading. Writing abstracts, essays. 

Критичне читання. Написання анотації та есе. 

СР: Write an abstract on your theses 

Тема 31. Extensive reading. Writing summaries. 

Екстенсивне читання. Написання рефератів. 

СР: Write an extended abstract on several papers on the 

topic of your research. 

16,18 

Разом 

(годин) 

180/180   

Примітки 

1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 

2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості аудиторних 

годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які вивчаються студентом самостійно 

(п. 3 додатку 8).  

3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу - 

2 Підготовка до практичних (лабораторних, семінарських) занять  90 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 

лекційних заняттях  90 

4 Виконання індивідуального завдання 0 

5 Інші види самостійної роботи  

 Разом 180 
 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні використовуються наступні методи: пояснювально-

ілюстративний метод використовується при введенні понять, вивченні базових 

структур алгоритмів, правил конструювання алгоритмів, мов програмування, 

принципів будови комп'ютера, основних функцій текстових і графічних 

редакторів, електронних таблиць, баз даних, експертних систем, основних послуг 

Інтернету, методів і способів розв'язування різних класів задач тощо. 

При цьому методі навчання діяльність викладача зводиться до подання 

нового навчального матеріалу, а діяльність студентів – до сприймання, 

усвідомлення, запам'ятовування матеріалу. Навчальний матеріал при цьому 

співвідноситися з досвідом студентів наступним чином: вперше повідомляється і 

засвоюється індуктивним способом – без опори на попередні знання студентів. 

Наступний метод – репродуктивний метод застосовується під час 

повторення вивченого на парі, виконання завдання по вивченню матеріалу для 

самостійного вивчення. Діяльність викладача при цьому – аналізувати відповідь 

студента, виправляти його помилки; діяльність студентів – відтворювати те, що 

було зроблено в аудиторії. Репродуктивний метод використовується для 

формування в студентів уміння застосовувати знання. 

Викладач дає завдання, а студенти їх виконують: розв'язують задачі – за 

зразком, шляхом застосування теоретичних знань, за допомогою вже відомого 

способу. Будь-які вправи можуть бути індуктивними дедуктивними або такими, 

які виконуються за аналогією. Але в усіх випадках маються на увазі дії, які вже 

неодноразово виконувались. 

Система репродуктивних методів сприяє збагаченню студентів знаннями і 

вміннями, формуванню в них навичок здійснення основних розумових операцій. 

Для розвитку творчих здібностей студентів потрібні репродуктивні знання. 

Пошуковий метод. При використанні комп'ютера разом з програмним 

забезпеченням та комп'ютерних мереж виникають питання не стільки про 

засвоєння або запам'ятовування конкретних відомостей, скільки про уміння 

орієнтуватися у величезній масі доступної інформації добувати з неї конкретні 

знання правильно будувати запити до інформаційно-пошукових систем уміти 

швидко і гнучко коригувати свій запит при невдалому пошукові. 
 



 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту лабораторних 

робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, тестів, колоквіумів, 

виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт, ректорських 

контрольних робіт тощо.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

семінарських заняттях; 

- з практичних (лабораторних), індивідуальних занять – за допомогою 

перевірки виконаних завдань, реферату за обраною темою. 

Контроль виконання курсової роботи (проекту) включає поточний контроль 

за виконанням розділів роботи (проекту) та захист перед комісією. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену відповідно до 

навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по екзаменаційних 

білетах або в письмовій формі за контрольними завданнями, а також шляхом 

тестування з використанням технічних засобів. Можливе поєднання різних форм 

контролю. Форма проведення семестрового контролю зазначається в робочій 

програмі навчальної дисципліни. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 

враховуватись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної 

дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних, лабораторних та 

семінарських занять, передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Контрольні 

роботи 

Лаборатор

ні роботи 

Практичні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Залік Сума 

70 …. 0 …. … 0 30 100 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід розуміти 

сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, проекти, тощо), 

що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що навчаються, 

очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 

розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити особа, 

яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 

вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів протягом 

навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку викладачів з 

кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали (табл. 

2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 

„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 



Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Рейтингова 

Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS 

та її 

визначення 

Національна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчального 

матеріалу модуля, що містяться в 

основних і додаткових літературних 

джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно послідовні; 

- вміння  вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на запитання можуть  

містити незначні неточності. 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на запитання містять 

певні неточності. 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного 

застосування; 

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати практичні задачі. 

Невміння використовувати 

теоретичні знання для 

вирішення складних 

практичних задач. 

64-74 Д Задовільно 

- Знання основних фундаментальних 

положень матеріалу, що вивчається, та 

їх практичного застосування; 

- вміння вирішувати прості практичні 

задачі. 

Невміння давати аргументовані 

відповіді на запитання; 

- невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати розрахунки; 

- невміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фундаментальних 

положень матеріалу модуля, 

- вміння вирішувати найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) питань з 

матеріалу модуля; 

- невміння послідовно і 

аргументовано висловлювати 

думку; 

- невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розвязанні практичних задач. 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення матеріалу 

модуля може бути виконане в терміни, 

що передбачені навчальним планом. 

Незнання основних 

фундаментальних положень 
навчального матеріалу модуля; 

- істотні помилки у відповідях 

на запитання; 

- невміння розв’язувати прості 

практичні задачі. 

1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільно - 

- Повна відсутність знань 

значної частини навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у відповідях 

на запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних положень; 

- невміння орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач. 
 



 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 

 

1. Підручники (паперові та на сайті кафедри) 

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/inozemnih-mov/ 

2.  Методичні вказівки (паперові та на сайті кафедри) 

3. Робочі матеріали (текстові, аудіо- та відео-матеріали) для опрацювання 

тем модулів 1-4 (сайт кафедри) 

4. Презентації (сайт кафедри) 

5. Тестові завдання (на паперових та електронних носіях) 

http://web.kpi.kharkov.ua/foreign/testovi-zavdannya/ 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Online resource portal: www.englishforacademicstudy.com 

2. Developing skills you need for life: www.skillsyouneed.com 

3. Dictionary for business communication: http://www.businessdictionary.com/ 

4. Cover letters samples: http://jobsearch.about.com/od/coverlettersamples 

5. CV samples: https://targetjobs.co.uk/careers-advice/applications-and-cvs 

6. News from BBC: https://www.bbc.com/ 

7. British council for English teachers and learners: https://www.britishcouncil.org/ 

8 TED talks: https://www.ted.com/talks 

9. TEDed: Audio lessons in English: https://ed.ted.com/ 


