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1. Анотація до дисципліни 
 

Дисципліна «Іноземна  мова» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін. Вона забезпечує формування у студентів 
професійно-орієнтованої компетентності та передбачає оволодіння культурою та навичками ділового спілкування англійською мовою з 
урахуванням канонів сучасного англомовного професійно зорієнтованого та соціального дискурсу. 

Освітнє значення пов’язане з можливістю прилучатися за допомогою іноземної мови до іншомовних джерел інформації, з надбанням 
навичок роботи з науково-технічною літературою, розширенням світогляду, оволодінням умінням спілкуватися з закордонними партнерами, 
підвищенням культури мови. Виховний потенціал курсу втілюється у готовності випускників університету сприяти налагодженню 
культурних (в широкому значенні слова) та господарських зв’язків з країнами світу, з розумінням та повагою ставитися до духовних 
цінностей інших народів. 

Теоретична база курсу – комунікативна соціопсихолінгвістика. 
Методологічна база курсу – інтерактивний підхід у навчанні майбутніх спеціалістів практичного професійно зорієнтованого володіння 

англійською мовою. 
Курс ґрунтується на іншомовних навичках та уміннях студентів, набутих під час довузівського навчання і являє собою один з етапів 

системи "школа – вуз – після вузівське навчання". 
 



2. Мета і завдання дисципліни 
 

Метою  викладання навчальної дисципліни «Іноземна  мова» є навчання здобувачів освіти рівня «бакалавр» навичкам  усного та 
письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному 
контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації [РН 15]. 

Завданнями вивчення дисципліни «Іноземна  мова» є формування компетентностей (загальних, (ЗК)спеціальних (ФК), важливих для 
особистісного розвитку майбутніх фахівців. 

- ЗК1. 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 й громадянина 
України.  

- ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.   
- ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
- ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

 
3. Формат дисципліни 

 
Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни «Іноземна  мова» традиційні практичні заняття із застосуванням 
підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, лексико-граматичного та наочного матеріалів, електронних презентацій 
комп’ютерних програм, наявних в комп’ютерному класі, поєднуючи із самостійною роботою студентів. 
Формат очний (offline / face-to-face) 

Для заочної форми навчання: 
 

Під час сесії – формат очний (offline / face-to-face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
 



4. Результати навчання 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 
- правила нормативної вимови англійської мови і правила читання, володіти ними на практиці; 
- частини мови: іменник, займенник, дієслово, прикметник, дієприкметник тощо,  
- основні правила словотворення; 
- часи дієслів в англійській мові; 
- 800 лексичних одиниць, з яких 300 термінів, а також найбільш поширені кліше і репліки, які вживаються у типових комунікативних 

ситуаціях; 
- певну краєзнавчу та соціально-економічну інформацію про Англію та країни, де англійська мова є державною. 

вміти: 
- складати просте та складне стверджувальне, заперечне, питальне речення;  
- читати зі швидкістю 90 слів за хвилину; 
- читати оригінальну літературу з фаху та прийоми перекладу; 
- реферувати наукову статтю та писати за допомогою словника; 
-  вести ділову бесіду в межах майбутньої спеціальності. 

набути соціальних навичок (soft-skills): 
- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності; 
- проявляти небайдуже ставлення до участі у громадських суспільних заходах, спрямованих на підтримку здорового способу життя 

оточуючих. 
 

Структурно-логічна схема викладання. 
Змістовий модуль навчальної дисципліни: 
І семестр: 
 модуль 1 –12 годин: 

- корекція навичок вимови; 
- корекція продуктивних та рецептивних лексико-граматичних навичок; 
- автоматизація продуктивних лексичних та граматичних навичок. 

модуль 2 – 18 годин: 
- автоматизація продуктивних лексико-граматичних навичок; 
- розвиток діалогічного мовлення на загально-побутові та професійні теми в ситуаціях в межах зовнішньоекономічної діяльності; 
- розвиток ознайомчого та вивчаючого читання. 



ІІ семестр: 
модуль 3 – 14 годин: 

- розвиток діалогічного мовлення в різних ситуаціях офіційного спілкування; 
- розвиток монологічного мовлення, спрямованого на реалізацію комунікативних намірів (повідомлення, пояснення, переконування). 

модуль 4 – 6 годин: 
- розвиток діалогічного мовлення на професійні теми в ситуаціях в межах зовнішньоекономічної діяльності 
- розвиток монологічного мовлення, спрямованого на реалізацію комунікативних намірів (повідомлення, пояснення, переконування). 

модуль 5 – 8 годин: 
- подальший розвиток діалогічного мовлення на професійні теми в ситуаціях в межах зовнішньоекономічної діяльності та розвиток 

монологічного мовлення, спрямованого на реалізацію комунікативних намірів (повідомлення, пояснення, переконування). 
Тематика мовного матеріалу у навчанні: 
1. Усного мовлення: 
– - побутова (спілкування в умовах інтерактивних моделей ключових побутових ситуацій, пов'язаних з перебуванням у закордонному 

відрядженні); 
– - зовнішньоекономічна (обговорення умов контракту та інше); 
2. Читання: 
- оригінальні тексти побутового характеру, які відображають реалії різних сторін перебування у закордонному відрядженні і являють 

собою своєрідні інструкції поведінки (в тому числі і мовленнєвої поведінки) в різних ситуаціях спілкування; 
- оригінальні тексти готельних бланків, анкет учасника конференції, контрактів, транспортної документації та чинних нормативних 

документів, які регламентують зовнішньоекономічну діяльність в Україні. 
3. Домашнє читання. 

Вимоги до текстів – тематика текстів (переклад текстів за фахом). 
Обсяг текстів за курс – 10 тисяч друкованих знаків (на 5 змістових модулів). 

Цільові показники якості іншомовної мовленнєвої діяльності 
Аудіювання: Сприйняття і розуміння  монологічних та діалогічних висловлювань в межах професійної та побутової тематики на рівні 

85-90% інформації при темпі її пред'явлення 100-120 слів на хвилину. 
Усне мовлення: Мотивоване монологічне та діалогічне мовлення при темпі висловлення 180-200 слів на хвилину. 

Читання (ознайомче): Швидкість читання – 3000-3200 др. знаків за 25 хвилин; рівень розуміння 70-75% від загального обсягу 
інформації тексту при наявності 6-7 незнайомих слів на сторінку. 

Переклад (письмовий): 4000-4500 др. знаків оригінального тексту з фаху за 45 хвилин. 
Анотування англійською мовою: Обсяг статті на українській (російській) мові - 5000 друк. знаків за 45 хвилин. 
 



5. Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття Кількість годин 
Практичні заняття 56 
Самостійна робота 94 

Всього 150 
 

6. Ознаки дисципліни 
 

Рік 
викладання 

Курс 
(рік 

навчання) 
Семестр Спеціальність 

Кількість 
кредитів / 

годин 

Кількість 
змістових 
модулів 

Вид підсумкового 
контролю 

Нормативна / 
вибіркова 

2020 1 1, 2 
192 Будівництво та 
цивільна інженерія 

5/150 5 Залік, екзамен Нормативна 

 
7. Пререквізити 

 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Іноземна  мова» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував матеріал курсу 

дисципліни «Іноземна мова» та набув іншомовні навички та уміння під час довузівського навчання в середній школі та/або в професійному 
коледжі. 

 
8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу 
проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для 
комунікації з адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) контрольних і самостійних робіт. 

 
9. Політика дисципліни 

 
Академічна доброчесність. Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати 

наслідки її порушення.  
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають практичні заняття курсу. Пропущені 



заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 
Поведінка на заняттях. Недопустимо запізнення на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставлених завдань. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних 
дисциплін вільного вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної 
доброчесності ЦНТУ. 

10. Навчально-методична карта дисципліни 
 

Тиждень, 
дата, 

аудиторні 
години 

Тема, основні питання 
(розкривають зміст і є 

орієнтирами для 
підготовки до модульного 
і підсумкового контролю) 

Форма 
діяльності 
(заняття) 
/формат 

Матеріали 
Література, 

інформаційні 
ресурси 

Завдання, години 
самостійної роботи 

студентів 

Вага 
оцінки  

(в 
балах) 

Термін 
виконання 

Змістовий модуль 1 (І семестр).  
Тижд. 1  

(2 
години) 

Тема 1. Знайомство. Урок 
1. Діалог 1 “Getting 
Acquainted”  
Dialogue 2. Hotel 
reservation 
Граматика: 
Однина/множина 
іменників 
Особові займенники. 
Порівняння Present 
Continuous/Indefinite 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Основний 
підручник: 

Business 
English 

Business English 
стор. 28–29; 

 
 

стор. 31–38;  
178–181; 190–

196 

Робота з фонозаписом 
діалогу 1, уроку 1 (с. 28-
29). Робота зі 
словником. Підготувати 
зворотній переклад 
діалогу. Виконати 
письмово мовні 
тренувальні вправи з 
лексики та граматики 
стор. 31-38 (3,5 години).  

4+3 Самостійна 
робота до 2 

тижня 

Тижд. 2  
(2 

години) 

Тема 2. Бронювання 
готелю. Урок 1 Діалог 2. 
Комунікативні завдання за 
темами Уроку 1 
«Знайомство», 
«Замовлення номеру в 
готелі». 
 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English. 

 

Business English 
стор. 29–30; 

 
стор. 42 

Самостійно опрацювати 
фонозапис діалогу 2, 
уроку 1 (с. 28-29). 
Робота зі словником 
Скласти монологи та 
діалоги за зразком 
уроку 1 діалоги 1, 2 
(завдан. І–V стор.42) 
(3,5 години) 

4+5 Самостійна 
робота до 3 

тижня 



Тижд. 3  
(2 

години) 

Тема 3. Переклад текстів 
ділового спілкування 
“Meeting people. Etiquette 
today”, заповнення форм 
бронювання готелю (урок 
1). 
Переклад тексту за фахом 
«Civil engineering»  

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English  

 
 
 

Методичні 
вказівки до 

читання 
текстів  

англійською 
мовою 

Business English  
 
 
 
 

МВ (Філіппова 
Л.В.) 

„Промислове та 
цивільне 

будівництво”  

Самостійно опрацювати 
та перекласти 
іншомовні тексти з 
ділового спілкування 
(стор. 38-42) 
 та зі спеціальності 
“Civil engineering” 
(стор. 4). (3,5 години)  

2+2 Самостійна 
робота до 3 

тижня 

Тижд. 4  
(2 

години) 

Тема 4. Паспортний 
контроль. На митниці.Unit 
2. Dialogue 1. At the airport 
(Passport control; At the 
customs).  
Граматика: Past 
Indefinite/Present Perfect 
Неправильні дієслова  

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English  

Business English 
стор. 43–45 

 
 
 
, 

стор. 46–53; 
стор. 196–199 

Самостійна робота з 
фонозаписом уроку 2 
діалогів 1, 2. . 
Опрацювати 
теоретичний матеріал з 
граматики стор. 196–
199. Виконати письмово 
мовні тренувальні 
вправи з лексики та 
граматики стор.46–53 
(3,5 години) 

4+3 Самостійна 
робота до 4 

тижня 

Тижд. 5  
(2 

години) 

Тема 5. Зустріч в 
аеропорту. Unit 2.Dialogue 
3. Meeting at the airport 
Комунікативні завдання за 
темами Уроку 2: «В 
аеропорту».  

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English  

Business English 
стор. 44–45 

 
стор. 56 

Самостійно опрацювати 
фонозапис діалогу 3, 
уроку 2 (с. 44-45) . 
Скласти монологи та 
діалоги за зразком 
діалогів 1, 2, 3 уроку 2 
(завдання І–ІІІ стор56) 
(3,5 години). 

4+5 Самостійна 
робота до 5 

тижня 

Тижд. 6  
(2 

години) 

Тема 6. Переклад текстів 
ділового спілкування Unit 
2 “Анкета для отримання 
візи для іноземців на 

Практичне 
заняття / 

Face to face 
 

Business 
English  

 
 

стор. 53–56 
 
 
 

Самостійно заповнити 
анкету для отримання 
візи на в’їзд стор. 53-54. 
Перекласти іншомовний 

2+2 
 
 
 

Самостійна 
робота до 5 

тижня 



в’їзд”, “Структура 
іноземного торгового 
контракту”. 
 
Переклад тексту за фахом: 
“From the history of 
building”.  
 
Змістовий контроль №1 
 
Змістовий модуль № 2 

 
 
 
 
 

 
 
Тест Un.1, 2 

 
Методичні 
вказівки до 

читання 
текстів 

 
 
Тест 1, 2 

 
 

МВ 
(ФіліпповаЛ.В.) 
„Промислове та 

цивільне 
будівництво 

стор. 6 
 
 

moodle.kntu.kr.ua 

текст з ділового 
спілкування  
(стор. 55-56) 
та зі спеціальності “ 
From the history of 
building” (стор. 6) .  
(3 години) 
 Виконати тестове 
завдання (3 години) 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Тижд. 7  
(2 

години) 

Тема 7. Реєстрація у 
готелі. Урок 3. Діалог 1. 
Unit 3. Dialogue 1 Checking 
In At the Hotel.  
Граматика: Питальні 
речення. Заперечні 
речення. 
Артиклі Повторення 
вивчених часових форм 
 

Практичне 
заняття / 

Face to face 
 

Business 
English 

Business English  
стор. 57–58 

 
 
 

стор.61–69; 
стор. 181–185; 
стор. 190–199 

Самостійна робота з 
фонозаписом уроку 3 
діалогу 1 стор. 57–58 
Опрацювати 
теоретичний матеріал з 
граматики стор. 181–
185. Виконати письмово 
мовні тренувальні 
вправи з лексики та 
граматики стор. 61–69 
(3,5 години) 

4+3 До 8 тижня 

Тижд. 8  
(2 

години) 

Тема 8. Призначення 
зустрічі по телефону. 
Замовлення в кафе. Урок 
3. Діалоги 2, 3 Unit 3 
Dialogue 2, 3 ‘Making an 
Appointment By Telephone’ 
та ‘At the Cafe’. Комуніка-
тивні завдання за темами 
уроку 3: Реєстрація у 
готелі.», «Призначення 
зустрічі по телефону», 
«Замовлення в кафе».  

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English 

Business English  
стор. 59–60 

 
 
 
 
 

стор. 74 

Самостійно опрацювати 
фонозапис діалогів 2, 3, 
уроку 3 (с. 59–60) .  
 
 
 
Скласти монологи та 
діалоги за зразком 
діалогів 1, 2, 3 уроку 3 
(завдання І–V стор. 74). 
(3,5 години) 

4+5 Самостійна 
робота до 6 

тижня 



Тижд. 9  
(2 

години) 

Тема 9.. Переклад текстів 
ділового спілкування Урок 
3: “Talking on telephone”, 
“The specific character of 
the terms in a foreign trade 
contract”. Переклад тексту 
за фахом: «Industrialized 
building methods». 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English  

Методичні 
вказівки до 

читання 
текстів (укл. 
Філіппова 

Л.В.) 

Business English 
стор. 71–73  

 
МВ 

«Промислове та 
цивільне 

будівництво» 
стор. 7 

Самостійно опрацювати 
та перекласти тексти 
ділового спілкування 
стор. 71–73 та за фахом 
стор. 7 (3,5 години) 

2+2 Самостійна 
робота до 7 

тижня 

Тижд. 10 
(2 

години) 

Тема 10. Зустріч з 
бізнесменом. Урок 4 
Діалог 1. Unit 4. Dialogue 
1. Meeting a Businessman.  
Граматика: Способи 
вираження майбутнього 
часу: Future Indefinite/to be 
going to do/Present 
Continuous/Future 
Continuous. Possessive 
Pronouns. Possessive Case. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English  

 

Business English 
стор. 75–76 

 
 

стор. 78–84 

Самостійна робота з 
фонозаписом уроку 4 
діалогу 1 стор. 57–58 
Опрацювати 
теоретичний матеріал з 
граматики стор. 200–
202. Виконати письмово 
мовні тренувальні 
вправи з лексики та 
граматики стор. 78–84 
(3,5 години) 

4+3 Самостійна 
робота до 

11-го 
тижня 

Тижд. 11 
(2 

години) 

Тема 11. На пошті. Урок 
4. Діалог 2 Unit 4 Dialogue 
2. At the post office. 
Комунікативні завдання за 
темами: «Зустріч з 
бізнесменом», «На пошті». 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English  

 

Business English 
стор. 76-77 

 
 

стор. 89 

Самостійно опрацювати 
фонозапис діалогу 2, 
уроку 4 (с. 76–77). 
Скласти монологи та 
діалоги за зразком 
діалогів 1, 2 уроку 4 
(завдання І–V стор. 89). 
(3,5 години) 

4+5 Самостійна 
робота до 

12-го 
тижня 

Тижд. 12 
(2години) 

Тема 12. Пальне. 
Переклад текстів ділового 
спілкування Урок 4. 
“Export and import price 
calculations”, “Commercial 
documents”. Переклад 
тексту за фахом: “Tower 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English. 

Метод.вказівки 
до читання 

текстів (укл. 
Філіппова 

Л.В.) 

Business English 
стор. 84–88 

 
 

МВ 
«Промислове та 

цивільне 

Самостійно опрацювати 
та перекласти тексти 
ділового спілкування 
стор. 84–88 та за фахом 
стор. 8 (3,5 години)  

2+2 Самостійна 
робота до 

13-го 
тижня 



crane remote control 
programming system”. 

будівництво» 
стор. 8 

Тижд. 13 
(2 

години) 

Підсумкове заняття з 
вивченого матеріалу 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

 Business English 
стор. 28–88 

Підготуватися до тесту 
(3,5 години) 

4 Самостійна 
робота до 

14-го 
тижня 

Тижд. 14 
(2 

години) 

Змістовий контроль №2  Тест Тест  
Урок 3, 4 

moodle.kntu.kr.ua Виконати тестове 
завдання  

8 До 15-го 
тижня 

Змістовий модуль 3. ІІ семестр 
Тижд. 1  
(2 
години) 
(15-й 
тиждень 
загальних 
практичн. 
занять) 
 

Тема 5. Ділові переговори 
з бізнес партнером. Урок 5 
Діалог 1. Unit 5. Dialogue 
1. Business Talks.  
Граматика: Present 
Indefinite for Future 
Ступені порівняння 
прикметників. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English. 

 

Business English 
стор. 90–91 

 
 

стор. 94–98; 
стор. 185–186 

Самостійна робота з 
фонозаписом діалогу 1 
уроку 5 (стор. 90–91). 
Підготувати його 
зворотній переклад. 
Опрацювати 
теоретичний матеріал з 
граматики стор. 185 та 
виконати письмово 
лексико-граматичні 
вправи стор. 94–98 (3,5 
години) 

4+3 Самостійна 
робота до 

2-го тижня 

Тижд. 2  
(2 

години) 
(16-й 

тиждень) 

Тема 6. В ресторані. Урок 
5. Діалог 2. Unit 5. 
Dialogue 2. At the 
Restaurant. Комунікативні 
завдання за темами: 
«Ділові переговори з 
партнером», «В 
ресторані». 

Практичне 
заняття / 

Face to face  

Business 
English. 

 

Business English 
стор. 92–93 

 
Стор. 102 

Самостійно опрацювати 
фонозапис діалогу 2, 
уроку 5 (с. 92–93). 
Скласти монологи та 
діалоги за зразком 
діалогів 1, 2 уроку 5 
(завдання І–V стор. 
102). (3,5 години) 

4+5 Самостійна 
робота до 

3-го тижня 

 
 



 
Тижд. 3 

(2 
години) 
(17-й 
тиждень) 

Тема 7.  
Деякі будівельні професії. 
Переклад текстів ділового 
спілкування «Структура 
іноземного торгового 
контракту» Урок 5. 
Переклад тексту за фахом: 
“Some building 
professions”. 

Практичне 
заняття / 

Face to face  

Business 
English. 

 
Методичні 
вказівки до 

читання 
текстів (укл. 
Філіппова 

Л.В..) 

Business English 
стор. 98–102 

 
 
 
 

МВ 
«Промислове та 

цивільне 
будівництво» 

стор. 9 

Самостійно опрацювати 
та перекласти тексти 
ділового спілкування 
стор. 98–102 “The 
structure of the foreign 
trade contract”; 
зворотній переклад 
прикладу контракту. та 
тексту за фахом “Some 
building professions”. 
стор. 9 (3,5 години) 

2+2 Самостійна 
робота до 

4-го тижня 

Тижд. 4  
(2 
години) 
(18-й 
тиждень) 

Тема 8. Покупка одягу. 
Урок 6 Діалог 1. Unit 6. 
Dialogue 1 Shopping for 
Clothing. 
Граматика: Modal verbs 
Present Perfect Continuous  

Практичне 
заняття / 

Face to face  

Business 
English. 

 

Business English 
стор. 103–104  

 
 
 

стор. 106–110 

Самостійна робота з 
фонозаписом діалогу 1 
уроку 6 (стор. 103–106). 
Підготувати його 
зворотній переклад. 
Опрацювати 
теоретичний матеріал з 
граматики стор. 180 та 
виконати письмово 
лексико-граматичні 
вправи стор. 106–
110(3,5 години)  

4+3 Самостійна 
робота до 
5-готижня 

Тижд. 5 
(19) 

Тема 9. Замовлення 
квитків на концерт. Урок 
6. Діалог 1. Unit 6. 
Dialogue 2 Concert Ticket 
Reservation. 
Комунікативні завдання за 
темами: «Покупки», 
«Замовлення квитка на 
концерт».  

Практичне 
заняття 

/Face to face 

Business 
English. 

Business English 
стор. 105–106  

 
 

 стор. 115 

Самостійно опрацювати 
фонозапис діалогу 2, 
уроку 6 (с. 105–106). 
Скласти монологи та 
діалоги за зразком 
діалогів 1, 2 уроку 6 
(завдання І–V стор. 102) 
(3,5 години). 

4+5 Самостійна 
робота до 

6-го тижня 



Тижд. 6 
(20) 

Тема 10.  
Деякі факти про будівлі. 
Переклад текстів ділового 
спілкування Урок 4 
“Shopping in the USA”.  
Переклад тексту за фахом: 
«Some facts about 
buildings». 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English. 

 
 

Методичні 
рекомендації  

Business English 
стор. 111–114 

 
 
 

стор. 10 

Самостійно опрацювати 
та перекласти тексти 
ділового спілкування 
стор. 111–114 “The 
structure of the foreign 
trade contract”; 
зворотній переклад 
прикладу контракту. 
Опрацювати переклад 
тексту за фахом “Some 
facts about 
buildings”.стор. 10 (3,5 
години) 

2+2 Самостійна 
робота до 

7-го тижня 

Тижд. 7 
(21) 

Змістовий контроль №3 Тест Тест уроки  moodle.kntu.kr.ua Виконати тестові 
завдіння 

8  

 Змістовий модуль № 4       
Тижд. 8 

(22) 
Тема 11. Обговорення 
ціни та умов оплати. Урок 
7 Діалог 1. Unit 7. Dialogue 
1. Discussing Price and 
Terms of Payment. 
Граматика: Passive Voice 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English. 

Business English 
стор. 116–117 

 
 
 
 

стор. 119–122 

Самостійна робота з 
фонозаписом діалогу 1 
уроку 7 (стор. 116–117). 
Підготувати його 
зворотній переклад. 
Опрацювати 
теоретичний матеріал з 
граматики стор. 187 та 
виконати письмово 
лексико-граматичні 
вправи стор. 119–122 
(3,5 години) 

4+3 Самостійна 
робота до 

8-го тижня 

 
 
 
 



Тижд. 9 
(23) 

Тема 12. Замовлення 
квитка на потяг. Урок 7. 
Діалог 2. Unit 7. Dialogue 
.2. Booking Train Ticket. 
Комунікативні завдання за 
темами: «Покупки», 
«Замовлення квитка на 
концерт». 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English. 

 

Business English 
стор. 128 

Самостійно опрацювати 
фонозапис діалогу 2, 
уроку 7 (с. 118–119). 
Скласти монологи та 
діалоги за зразком 
діалогів 1, 2 уроку 6 
(завдання І–V стор. 102) 
(3,5 години). 

4+5 Самостійна 
робота до 

9-го тижня 

Тижд 10 
(24) 

Тема 13. 
Частини будівлі. Переклад 
текстів ділового 
спілкування Урок 7. “Price 
and total value”, “Terms of 
payment”. Переклад тексту 
за фахом: “Parts of 
building.”. 
 
 
Змістовий контроль №4 
 

Практичне 
заняття / 

Face to face 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест  

Business 
English. 

 
 

Методичні 
рекомендації 

 
 
 
 
 

Тест 7  

Business English 
стор. 123–127 

 
 
 

стор. 12 
 
 
 
 
 

moodle.kntu.kr.ua 

Самостійно опрацювати 
та перекласти тексти 
ділового спілкування 
стор. 123–127 “The 
structure of the foreign 
trade contract”; 
зворотній переклад 
прикладу контракту. 
Опрацювати переклад 
тексту за фахом “Parts 
of building” стор. 12 (3,5 
год) Виконати тестові 
завдання 

2+2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Самостійна 
робота до 

10-го 
тижня 

 Змістовий модуль № 5       
Тижд. 11 

(25) 
Тема 14. Візит на завод-
виробник. Урок 8. Unit 8. 
Dialogue 1. A visit to the 
Plant. 
Граматика: Past Perfect. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English. 

Business English 
стор. 129–131 

 
 
 

стор. 132–136 

Самостійна робота з 
фонозаписом діалогу 1 
уроку 8 (стор. 129–131). 
Підготувати його 
зворотній переклад. 
Опрацювати 
теоретичний матеріал з 
граматики стор. 199 та 
виконати письмово 
лексико-граматичні 
вправи стор. 132–136 

4+3 Самостійна 
робота до 

11-го 
тижня 



(3,5 години) 
Тижд. 12 

(26) 
Тема 15. Комунікативні 
завдання за темами Уроку 
8: «Візит на завод». 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English 

Business English 
стор. 140 

Скласти монологи та 
діалоги за зразком 
діалогу Уроку 8 
(завдання І–V стор. 140 
(3,5 години) 

5 Самостійна 
робота до 

12-го 
тижня 

Тижд. 13 
(27) 

Тема 16. Силікатна 
промисловість. Переклад 
текстів ділового 
спілкування Урок 8. . 
“Getting around the town”, 
“Financial terms”. 
Переклад тексту за фахом: 
“Silicate industry”. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Business 
English. 

 
 
 

  
Методичні 
вказівки до 
читання 
текстів  

Business English 
стор. 138–140 

 
 
 
 

МВ 
«Промислове та 

цивільне 
будівництво» 

стор. 13 

Самостійно опрацювати 
та перекласти тексти 
ділового спілкування 
стор. 138–140 “The 
structure of the foreign 
trade contract”; зробити 
письмово зворотній 
переклад прикладу 
контракту. Опрацювати 
переклад тексту за 
фахом “Silicate 
industry”.(3 години) 

2+2 До 13-го 
тижня 

Тижд. 14 
(28) 

Змістовий контроль №5 Тест Тест 8 
Загальний Тест 

moodle.kntu.kr.ua Виконати тестові 
завдання 

8 До 14-го 
тижня 

 
11. Система оцінювання та вимоги 

 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: залік (І семестр), екзамен (ІІ семестр). 
Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Іноземна  мова» здійснюється згідно з кредитною 

трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 
бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації 
(екзамен) - 40 балів. 
 
 
 
 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 
82-89 В добре 74-81 С 
64-73 D задовільно 60-63 Е 
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного 

складання 
не зараховано з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти у ЦНТУ досягається системними підходами до оцінювання та 

комплексністю застосування різних видів контролю. Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань, з метою 
стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, оцінка знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною 
системою.  

Форми контролю знань здобувачів вищої освіти  

- поточний;   
- рубіжний;  

- семестровий підсумковий (залік, екзамен).  
Оцінювання знань здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється за 100- бальною шкалою, яка переводиться відповідно у 

національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, 
D, E, FX, F).  

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському, практичному/лабораторному занятті та за результатами виконання 
завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 
самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань 
лабораторних/практичних робіт. 



12.1  Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Усний виступ 
та виконання 
письмового 
завдання, 

тестування  
(бали) 

 
 

Критерії оцінювання 

5 
В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 
письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 
цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

4 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 
в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову  літературу. 
Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 
неточності та незначні помилки.    Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

3 
В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але 
без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідно ї літератури допускаючи при 
цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

2 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 
недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 
вирішив меншість тестових завдань. 

1 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст  більшості питань теми  під час усних виступів  та 
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тести і завдання. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань т практичних завдань. Не 
вирішив жодного тестового завдання. 

 

Доповнення виступу: 
2 бали – отримують здобувачі вищої освіти, які глибоко володіють матеріалом, чітко визначили його зміст; зробили глибокий 

системний аналіз змісту виступу, виявили нові ідеї та положення, що не були розглянуті, але суттєво впливають на зміст доповіді, надали 
власні аргументи щодо основних положень даної теми. 

1 бал - отримують здобувачі вищої освіти, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що доповнює зміст виступу, поглиблює 
знання з цієї теми та висловили власну думку. 

 



Суттєві запитання до доповідачів: 
1 бал - отримують здобувачі, які своїм запитанням до виступаючого суттєво і конструктивно можуть доповнити хід 
обговорення теми. 

0,5 балів - отримують здобувачі вищої освіти, які у своєму запитанні до виступаючого вимагають додаткової інформації з ключових 
проблем теми, що розглядається. 

Експрес-контроль: 
1 бал - нараховуються здобувачам вищої освіти, які вільно володіють усім навчальним матеріалом, орієнтуються в темі та 
аргументовано висловлюють свої думки. 
0,5 балів - отримують здобувачі вищої освіти, які частково володіють матеріалом та можуть окреслити лише деякі проблеми 
теми. 

Ведення опорного конспекту лекції: 
Опорний конспект лекції (ОКЛ) – вид навчально-методичного посібника, в якому у стисло і системно викладено основний 

теоретичний матеріал у формі основних понять і положень, що структурно й логічно пов’язані між собою. 

Кожен здобувач повинен мати ОКЛ на лекціях і вести в ньому записи власноруч. Під час аудиторної роботи з ОКЛ здобувачі вищої 
освіти записують основні тези лекції та пояснення викладача. Під час самостійної роботи рекомендується доповнити записи лекції. 

1 бал нараховується здобувачам вищої освіти, які в повному обсязі самостійно і творчо опрацювали всі питання лекції і вільно 
володіють її змістом. 

0,5 балів нараховується здобувачам вищої освіти, які опрацювали лише окремі питання лекції і не достатньо вільно володіють її 
змістом. 

12.2 Рубіжний контроль знань здобувачів вищої освіти 

Рубіжний контроль успішності здобувачів вищої освіти − це об’єктивна оцінка міри освоєння здобувачами вищої освіти денної 
форми навчання програм навчальних дисциплін; результатів у здобутті знань,  дотримання навчальної дисципліни.. Рубіжний контроль 
успішності має на меті підвищення мотивації  до навчання і свідомої навчальної дисципліни здобувачів вищої освіти. 

Рубіжний контроль успішності здобувачів вищої освіти проводиться науковопедагогічними працівниками під час проведення всіх 
видів аудиторних занять з усіх дисциплін по завершеним темам всередині семестру та в останній тиждень семестру. 

Оцінка рубіжного контролю носить комплексний характер і враховує досягнення здобувача вищої освіти по основних компонентах, 
які визначені робочою програмою навчальної дисципліни: 

- рівень засвоєння навчального матеріалу; 



- повнота виконання здобувачем вищої освіти усіх видів робіт, передбачених навчальною програмою дисципліни; 
- відвідування занять; 
- робота з дистанційними курсами на сайті дистанційної освіти ЦНТУ; 
- самостійна робота здобувача вищої освіти; 
- дослідницька робота тощо. 

Результати поточних та рубіжних контролів є складовими оцінки семестрового підсумкового контролю. 
Результати рубіжного контролю успішності з усіх дисциплін фіксуються викладачами двічі на семестр у встановлені графіком 

освітнього процесу терміни у факультетських журналах результатів рубіжного контролю і доводяться до відома кураторів академічних 
груп, обговорюються на засіданнях кафедр, рад факультетів 

Загальна максимальна кількість балів, виділених для оцінки результатів під час одного рубіжного контролю робочою програмою 
навчальної дисципліни, при семестровому підсумковому контролі: 

- у формі заліку складає 50 балів; 
- у формі екзамену складає 40 балів. 

 

12.3  Критерії рубіжного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
 

Загальна 
кількість балів Критерії оцінювання 

25-30 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних та 
письмових відповідей глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 
при цьому обов’язкову та додаткову літературу.  
Правильно вирішив усі тестові завдання. 

21-24,5 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 
при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки.  
Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

17-20,5 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, 
але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи 
при цьому окремі суттєві неточності та помилки.  
Правильно вирішив половину тестових завдань. 



12-16,5 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 
викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності,  
правильно вирішив меншість тестових завдань. 

10-15 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 
завдань.  
Не вирішив жодного тестового завдання. 

Сума балів, накопичених здобувачем вищої освіти за виконання всіх видів поточних навчальних завдань (робіт) на практичних 
(семінарських) заняттях та на підсумковому рубіжному контролі, свідчить про ступінь оволодіння ним програмою навчальної дисципліни 
на конкретному етапі її вивчення. Протягом семестру здобувачі вищої освіти можуть набрати від 0 до 100 балів, що переводяться у 
національну шкалу оцінювання і відповідно у шкалу ЄКТС. Кількість балів відповідає певному рівню засвоєння дисципліни: 
 

За 
систе-
мою 

ЦНТУ 

За 
шка-
лою 

ЕСТ8 

За націо-
нальною 
системою Визначення 

90-100 А 5 
(відмінно) 

Повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми вміє вільно та самостійно викласти зміст всіх 
питань програми навчальної дисципліни, розуміє її значення для своєї професійної підготовки, повністю 
виконав усі завдання кожної теми та рубіжного контролю в цілому.  
Брав участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях. 

82-89 В 4 
(дуже добре) 

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання робочої програми.     Вміє самостійно викласти 
зміст основних питань програми  навчальної дисципліни,  виконав  завдання  кожної теми  та  рубіжного  
контролю  в цілому. 

74-81 С 4 
(добре) 

Недостатньо  повно  та  ґрунтовно  засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти зміст 
деяких питань програми навчальної дисципліни.   Окремі завдання кожної теми та рубіжного контролю в 
цілому виконав не повністю. 

64-73 D 3 
(задовільно) 

Засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст основних питань 
навчальної дисципліни, окремі завдання кожної теми рубіжного контролю не виконав. 

60-63 Е 3 
(достатньо) 

Засвоїв лише окремі питання навчальної програми.  Не вміє достатньо самостійно викласти зміст більшості 
питань програми навчальної дисципліни. Виконав лише окремі завдання кожної теми та рубіжного 
контролю в цілому. 



< 60 Fx 2 
(незадовільно) 

Не засвоїв більшості тем навчальної програми не вміє викласти зміст більшості основних питань 
навчальної дисципліни. Не виконав більшості завдань кожної теми та рубіжного контролю в цілому. 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Іноземна мова» 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК2 40 100 
2 2 2 2 2 2 3 10 2 2 2 2 2 2 3 10 

 
Примітка: Т1, Т2,..,Т14 – тема програми, ЗК1, ЗК2, ЗК 3, ЗК 4, ЗК 5 – підсумковий змістовий контроль 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

І семестр - залік 

Поточне тестування та самостійна 
робота 

 
 

Підсумковий 
тест 

 

 
 

Сума Модуль 1  
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  
50 

100 
10 10 10 10 10 10 

ІІ семестр - екзамен 
Поточне тестування та самостійна 

робота 
 
 

Підсумковий 
екзаменаційний 

тест 
 

 
 

Сума Модуль 2  
Змістовий 
модуль 4 

Змістовий 
модуль 5 

Змістовий 
модуль 6 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12  
40 

100 
10 10 10 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 



 
12. Рекомендована література 

 
Основна література 

 
1. Гапон Ю.А., Шушина Н.А. Business English. Англійська мова для ділового спілкування. Інтенсивний курс. (ISBN 966-7531-04-7), 

Кіровогра, КДТУ, 1999, - 230 с. (магнітний запис та електронна версія навчальних аудіоматеріалів).  
2. Цифровий аудіозапис діалогів підручника Business English. 
3. Пакет навчально-тестуючих програм до підручника Business English. 
4. Англійська мова для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. Методичні рекомендації. 

Частина 1. /Укладач:  Щербина С.В., доцент кафедри іноземних мов ЦНТУ – Кропивницький, 2020,  – 70 с. 
5. Філіппова Л.В. Методичні вказівки до читання текстів на англійській мові для студентів спеціальності «Промислове та цивільне 

будівництво». – Кіровоград: КДТУ, 2004 – 39 с. 
6. Матеріали TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – міжнародного екзамену з англійської мови як іноземної 
7. Большой англо-русский словарь. New English-Russian Dictionary: в 2-х т.Ок.160000 слов / Авт. Ю.О.Апресян, И.Р.Гальперин, 

Р.С.Гинзбург и др. Под общ.рук. И.Р.Гальперина и Э.М.Медниковой. Изд. 4-е. -М.: "Рус.яз.", 1987. Т.1 А-М,–1038 с. 
8. Большой англо-русский словарь. New English-Russian Dictionary: в 2-х т.Ок.160000 слов / Авт. Ю.О.Апресян, И.Р.Гальперин, 

Р.С.Гинзбург и др. Под общ.рук. И.Р.Гальперина и Э.М.Медниковой. Изд. 4-е. -М.: "Рус.яз.", 1988. Т.2 Т-Я,–1078 с. 
9. Русско-английский словарь. Russian-English Dictionary: Изд. 12-е. Под ред. О.С.Ахмановой. -М.: "Рус.яз", 1981. – 767 с. 
10. Галузеві англо-російські та російсько-українські словники. 
11. Галузева науково-технічна література (монографії, періодичні видання) українською мовою. 

Додаткові джерела інформації: 
1. Навчальні мультимедійні програми з англійської мови та ділового листування. 
2. Електронний англо-російський та російсько-англійський словник (загальний, політехнічний, економічний, з комп'ютерної техніки) 

Lingvo 9.0. 
3. Електоронні перекладачі Language Master+Word8, PROMPT 2010.  
4. Пошукові програми Інтернету Google, Internet Explorer, 4-shared.  
 

Інформаційні ресурси 
 
1.https://www.understandconstruction.com 
2.https://www.newcivilengineer.com 
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