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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Іноземна мова 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 193– «Геодезія та землеустрій» 

Рік навчання ІІ,III, IV семестри III, IV, VI, VIII 

Кількість кредитів:3, Мова викладання: 

англійська,українська 

Звітність: диф.залік 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Дніпровська Тетяна  Володимирівна 

Профайл викладача http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=21 

Контактна інформація Ел. адреса: inmov.krnu@gmail.com 

Телефон: +38(097)5992999 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Практичні заняття, лекційні (застосування 

частково пошукових та дослідницьких методів), самостійна робота з 

використанням навчальної та наукової літератури, консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» є формування  

необхідної комунікативної спроможності в усній і письмовій формах, навичок 

практичного володіння іноземною мовою різних видах мовленнєвої діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова» 

єформування мовленнєвих навичок студентів (читання, письмо, аудіювання, 

говоріння), умінні читати, розуміти, переказувати, тексти загальнонаукового 

характеру, написані іноземною мовою. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

- ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

- ЗК 4. Здатність спілкуватися іншою мовою у професійній сфері 

- ЗК 11. Базові знання із суміжних дисциплін гуманітарної, соціально-

економічної, природничої підготовки, математики та інформаційних 

технологій 

- ФК 2. Здатність застосовувати базові знання із суміжних дисциплін 

http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=21
mailto:inmov.krnu@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
http://193.189.127.179:5010/
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гуманітарної, соціально-економічної, природничої підготовки, математики 

та інформаційних технологій, вміння використовувати їх теорії, принципи 

та підходи 
програмних результатів: 

- ПРН 1. Використовувати усно і письмовотехнічну українську мову та вміти 

спілкуватися  іноземною мовою у колі фахівців з геодезії та землеустрою.  

- ПРН 13 Володіти базовими знаннями з гуманітарних, соціально-

економічних, природничих наук, математики та інформаційних технологій 

та використовувати їх у практичних ситуаціях  
 

Структура курсу 

 
Тема Результати навчання Завдання 

П
З

 

С
а
м

.

р
. 

  

Змістовий модуль 1. Майбутня професія 

10 20 

Тема 1. 

Jobs. 
Уміння застосовувати знання на 

практиці ,усно та письмово 

спілкуватися рідною й іноземною 

мовами. Здатність до 

самонавчання,оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуванихробіт, спілкуватися 

іноземною мовою. 

 

 

Полягає у 

формуваннімовленнєвихнавичо

кстудентів (читання, письмо, 

аудіювання, говоріння), 

вмітивстановлюватидіалог з 

різнимипрофесійнимисуб’єктам

и та групами. 

Вільноспілкуватися з 

професійнихпитань, 

включаючи усну, письмову та 

електроннукомунікацію, 

іноземноюмовою. 

 

10 20 

Тема 

2.Troblesh

ooting and 

repair. 
Уміння працювати з інформацією 

(уміння знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел), 

спілкуватися з непрофесіоналами 

галузі.Здатністьспілкуватисяіноземно

юмовою. 

 

Полягає у 

формуваннімовленнєвихнавичо

кстудентів (читання, письмо, 

аудіювання, говоріння), 

вмітивстановлюватидіалог з 

різнимипрофесійнимисуб’єктам

и та групами. 

Вільноспілкуватися з 

професійнихпитань, 

включаючи усну, письмову та 

електроннукомунікацію, 

іноземноюмовою 

10 20 

Тема 3. 

Dimention

s and 

quantities. 

Здатність працювати з інформацією 

(уміння знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел).Уміння 

спілкуватися з непрофесіоналами 

галузі. 

Здатністьспілкуватисяіноземноюмово

ю. 

Полягає у 

формуваннімовленнєвихнавичо

кстудентів (читання, письмо, 

аудіювання, говоріння), 

вмітивстановлюватидіалог з 

різнимипрофесійнимисуб’єктам

и та групами. 
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 Вільноспілкуватися з 

професійнихпитань, 

включаючи усну, письмову та 

електроннукомунікацію, 

іноземноюмовою 

2. Змістовий модуль 2. Виробничі питання. 

10 20 

Тема 1.  

Precedures 

and 

warnings. 
Уміння застосовувати знання на 

практиці ,усно та письмово 

спілкуватися рідною й іноземною 

мовами. Здатність до самонавчання.  

 

Полягає у 

формуваннімовленнєвихнавичокс

тудентів (читання, письмо, 

аудіювання, говоріння), 

вмітивстановлюватидіалог з 

різнимипрофесійнимисуб’єктами 

та групами. 

Вільноспілкуватися з 

професійнихпитань, включаючи 

усну, письмову та 

електроннукомунікацію, 

іноземноюмовою 

10 20 

Тема 2 

Number 

and 

compariso

ns. 

Уміння працювати з інформацією 

(уміння знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел), 

спілкуватися з непрофесіоналами 

галузі.  

 

Полягає у 

формуваннімовленнєвихнавичокс

тудентів (читання, письмо, 

аудіювання, говоріння), 

вмітивстановлюватидіалог з 

різнимипрофесійнимисуб’єктами 

та групами. 

Вільноспілкуватися з 

професійнихпитань, включаючи 

усну, письмову та 

електроннукомунікацію, 

іноземноюмовою 

10 20 

Тема 3. 

Rises and 

falls. 

Здатність працювати з інформацією 

(уміння знаходити та аналізувати 

інформацію з різних 

джерел).Уміння спілкуватися з 

непрофесіоналами галузі.  

 

Полягає у 

формуваннімовленнєвихнавичокс

тудентів (читання, 

письмоговоріння), 

вмітивстановлюватидіалог з 

різнимипрофесійнимисуб’єктами 

та групами. 

Вільноспілкуватися з 

професійнихпитань, включаючи 

усну, письмову та 

електроннукомунікацію, 

іноземноюмовою 

3. Змістовий модуль 3. Інновації у виробництві. 

10 20 

Тема 1. 

Invantions 

and 

progress 

update. 

Уміння застосовувати знання на 

практиці ,усно та письмово 

спілкуватися рідною й іноземною 

мовами. Здатність до 

самонавчання,оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт, спілкуватися іноземною 

Полягає у формуванні 

мовленнєвих навичок студентів 

(читання, письмо, аудіювання, 

говоріння), вміти встановлювати 

діалог з різними професійними 

суб’єктами та групами. 

Вільно спілкуватися з 
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мовою. професійних питань, включаючи 

усну, письмову та електронну 

комунікацію, іноземною мовою. 

10 20 

Тема 

2.Planes 

for future. Уміння працювати з інформацією 

(уміння знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел), 

спілкуватися з непрофесіоналами 

галузі. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою. 

Полягає у формуванні 

мовленнєвих навичок студентів 

(читання, письмо, аудіювання, 

говоріння), вміти встановлювати 

діалог з різними професійними 

суб’єктами та групами. 

Вільно спілкуватися з 

професійних питань, включаючи 

усну, письмову та електронну 

комунікацію, іноземною мовою 

10 20 

Тема 

3.Predictio

ns and 

innovation

s. 

Здатність працювати з інформацією 

(уміння знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел). 

Уміння спілкуватися з 

непрофесіоналами галузі. Здатність 

спілкуватися іноземною мовою. 

Полягає у формуванні 

мовленнєвих навичок студентів 

(читання, письмо, аудіювання, 

говоріння), вміти встановлювати 

діалог з різними професійними 

суб’єктами та групами. 

Вільно спілкуватися з 

професійних питань, включаючи 

усну, письмову та електронну 

комунікацію, іноземною мовою 

4. Змістовий модуль 4. Правила безпеки. 

10 20 

Тема 

1.Rules 

and safety. 

Уміння застосовувати знання на 

практиці ,усно та письмово 

спілкуватися рідною й іноземною 

мовами. Здатність до самонавчання. 

Полягає у формуванні 

мовленнєвих навичок студентів 

(читання, письмо, аудіювання, 

говоріння), вміти встановлювати 

діалог з різними професійними 

суб’єктами та групами. 

Вільно спілкуватися з 

професійних питань, включаючи 

усну, письмову та електронну 

комунікацію, іноземною мовою 

10 20 

Тема 

2.Instructi

ons. 
Уміння працювати з інформацією 

(уміння знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел), 

спілкуватися з непрофесіоналами 

галузі. 

Полягає у формуванні 

мовленнєвих навичок студентів 

(читання, письмо, аудіювання, 

говоріння), вміти встановлювати 

діалог з різними професійними 

суб’єктами та групами. 

Вільно спілкуватися з 

професійних питань, включаючи 

усну, письмову та електронну 

комунікацію, іноземною мовою 

10  

Тема 

3.Suggesti

ons. 

Здатність працювати з інформацією 

(уміння знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел). 

Уміння спілкуватися з 

непрофесіоналами галузі. 

Полягає у формуванні 

мовленнєвих навичок студентів 

(читання, письмо говоріння), 

вміти встановлювати діалог з 

різними професійними 

суб’єктами та групами. 

Вільно спілкуватися з 
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професійних питань, включаючи 

усну, письмову та електронну 

комунікацію, іноземною мовою 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 , 

модуль 3 , модуль 4 

(письмова робота) 

Наприкінці 

модуля 1, 2, 3, 4 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Критерії-оцінювання-знань-

здобувачів.pdf 

1. Відвідування семінарських занять. 

2. Активна і продуктивна участь у семінарських заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf
http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf
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0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

має виконати індивідуальні завдання за пропущеними 

темамиhttp://193.189.127.179:5010/ 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язанийстаранно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночасвін повинен підтримувати 

інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення 

до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного депозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/),який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачі 

вищої освіти внаслідок виявлення знакплагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду зТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісуUnicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. Закрите рійоригінальності творів 

приймаєтьс япоказник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат із більшений 

навідсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

http://193.189.127.179:5010/
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освітита здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=22  

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних (семінарських) занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до іспиту (заліку). 

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю http://krnu.org/enrol/index.php?id=1157, правила нарахування 

рейтингових балів на усі види навчальної діяльності здобувача вищої освіти 

при вивченні курсу. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. CliveOxenden, ChristinaLatham-Koenig, PaulSeligson. English File Third Edition. 

Pre-Intermediate.Student's Book/Work Book.Oxford University Press, 2012. 

2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. English File Third Edition. 

Intermediate. Student's Book/Work Book.Oxford University Press, 2012. 

3.Raymond Murphy. Essential Grammar in Use.A Self-study Reference and Practice 

Book for Elementary Students.2d. ed., 2004.300p. 

4.Raymond Murphy. English Grammar in Use.A Self-study Reference and Practice 

Book for Intermediate Students.3d. ed., 2004.P. 393p. 

5.ГоліцинськийЮ.Б. Граматика: Зб. вправ. К.: Арій., 2008. 544 с. 

6.BettyAzar. Basic English Grammar.Pearson Education, 3d.ed., 2006.554. 

7.BettyAzar. Fundamentals of English Grammar.Pearson Education, 3d.ed., 2005. 525 

8.BettyAzar. Fundamentals of English Grammar.Workbook.Pearson Education, 3d.ed., 

2005.402p. 

 

 

 

Допоміжна 

1. Дніпровська Т.В., Коноваленко О.Д, Короткий українсько-англійський 

словник з експертизи та страхування на транспорті. Харків: В. «Точка», 2018. 

– 117 с.  
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Інформаційні ресурси 

1. Електронний банк теоретичного матеріалу з граматики англійської 

мови: 

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm 

http://www.englishgrammar.org 

http://www.perfect-english-grammar.com/index.html 

2. Електронний банк граматичних вправ для самостійного опрацювання: 

http://www.englishexercises.org 

http://www.agendaweb.org 

http://www.adelescorner.org/index.html 

http://www.englishexercises.org 

3. Електронний банк навчального матеріалу з англійської мови: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/(Офіційний сайт British Council) 

http://www.eflnet.com(Intermediate and Advanced level) 

http://www.myenglishpages.com 

http://study-english.info (російською мовою) 

4. Електронний банк відео уроків з англійської мови: 

http://www.engvid.com 

5. Електроннісловники: 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1 

http://www.lingvo.ua/ru 
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