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1. Мета навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є підготовка студентів до спілкування в усній і письмовій 

формах на цій мові, що припускає наявність у них таких умінь у різних видах мовної діяльності, 

що по закінченні курсу дають йому можливість: 
- читати оригінальну літературу за фахом для одержання інформації;  

- брати участь в усному спілкуванні англійською мовою в обсязі матеріалу, передбаченого 

програмою; 

- раціонально користуватися спеціалізованими словниками;  
- володіти спеціальною термінологією та мовними елементами фахового стилю; 

- перекладати терміни, абревіатури та скорочення;  

- здобувати навички та уміння, використовувати їх при складанні анотацій та рефератів; 

- вміти відбирати та фіксувати суттєву інформацію, яка міститься у всілякого роду 

публікаціях. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни  

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань  

20 “Аграрні науки і 

продовольство” 

 

Модулів – 2 

Спеціальність  

202 “Захист і карантин 

рослин” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й 1-й 

Індивідуальне завдання  

(реферат) 
Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

1-й, 2-й 1-й, 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійна робота 

студента − 3 

Освітній ступінь: 

магістр 

- - 

Практичні 

42 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

78 год. 114 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: 

залік, екзамен 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

2000 слів і словосполучень з яких 1600 – 1650 відносяться до загальновживаної лексики, а 

350 – 400 це терміни, які пов’язані з тематикою дисципліни; 

граматичні явища в обсязі відібраного матеріалу, необхідного для ведення іншомовного 

спілкування. 

студент повинен вміти: 
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розуміти на слух  тексти різних жанрів, стилів та мовлення співрозмовника в стандартних 

ситуаціях спілкування; 
володіти усним мовленням у стандартних ситуаціях спілкування; 

читати і перекладати зі словником тексти за фахом з вилученням основної інформації;  

працювати із спеціалізованою літературою із словниками; 

писати ділові листи, повідомлення та анотації. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

 

Шифр Результат навчання 

РН1 Володіти знаннями з основ філософії, історії і культури України, що 

сприяють розвитку загальної політичної культури та активності, 

формуванню національної гідності і патріотизму, соціалізації особистості, 

схильності до етичних цінностей. 

РН2 Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності, застосовувати сучасні 

науково-технічні досягнення світової культури та цивілізації. 

РН3 Володіння українською та іноземною (на вибір – англійською, німецькою, 

французькою та ін.) мовами, зокрема спеціальною термінологією для 

проведення літературного пошуку. 

РН4 

 

Уміти працювати самостійно як лідер, досягати ефективних результатів за 

обмежений час. 

РН5 Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін. 

РН6 Уміти використовувати статистично-математичні методи та інформаційні 

технології. 

РН7 Володіти спеціальними знаннями. 

РН9 Володіти сучасними методологіями наукових досліджень. 

РН14 Уміти працювати в команді. 

РН15 Володіти здатністю навчати, контролювати і оцінювати професійні навички 

працівників, задіяних до виконання заходів із захисту і карантину рослин. 

РН16 Уміти ефективно використовувати нормативно-правові акти, що регулюють 

політику в сфері захисту і карантину рослин, та оперативно реагувати на 

зміни в законодавстві. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН1 РН2 РН3 РН4 РН5 РН6 РН7 РН9 РН14 РН15 РН16 

ЗК1 +   +   +  +   

ЗК2  + +        + 

ЗК3 +     +      

ЗК4    +       + 

ЗК6  + +       +  

ЗК7        +    

ЗК8       +     

ЗК9        +    

ЗК10     +       
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ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово.  

ЗК 3. Участь у розроблені та виконанні державних наукоємних цільових програм із захисту 

і карантину рослин.  

ЗК 4. Навички використання психолого-комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність генерувати ідеї науково-педагогічної та інноваційної діяльності.  

ЗК 7. Здатність застосовувати науково-обґрунтовані навички та досвід для особистого 

високопрофесійного розвитку і самовдосконалення.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді і розвивати ділові та культурні навички.  

ЗК 9. Здатність працювати в галузі міжнародної діяльності.  

ЗК10. Навички використання теоретичних знань і практичного досвіду для кар’єрного 

зростання і здійснення управлінської діяльності.  

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид заняття 

М
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Модуль 1 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д
и

н
и

ц
ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Практичні заняття 2,0 12 24,0 

Самостійна робота 1,5 12 18,0 

Модульна контрольна робота* 18,0 1 18,0 

Разом: - 60 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20 % 

від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 

накопичувальною системою (60 балів). 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН1, РН3, 

РН5, РН6, 

РН7, РН9, 

РН14, РН15 

Пр 1- Пр 12, Ср 1- Ср 12, МКР 1 

36 60 

Разом: 36 60 
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**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 

вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 

теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ 

розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування на 

ПК. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є 

перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові 

питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки 

студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 

відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента слід 

вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки 

успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання екзамену, 

дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 (М1). 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1).  

Тема 1 (Т1) Приємно познайомитись. 

Тема 2 (Т2) Допомога людям з навчанням.  

Тема 3  (Т3) Гарних Вам вихідних. 

Тема 4 (Т4) Північ, південь. 

Тема 5 (Т5) Охорона здоров’я – приватна чи державна? 

Тема 6 (Т6) Центр Барселони. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2).  

Тема 7 (Т7) Люблю Чикаго. 

Тема 8 (Т8) Прийом їжі. Правила в світі. 
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Тема 9 (Т9) Гарна робота. 

Тема 10 (Т10) Сальса. 

Тема 11 (Т11) Шанель. 

Тема 12 (Т12) Медицина. Працюємо, щоб допомагати. 

Модуль 2 (М2).  

Змістовий модуль 3 (ЗМ3).  

Тема 13 (Т13) Проекти. 

Тема 14 (Т14) Спілкування на робочому місці.  

Тема 15  (Т15) Слоуфуд (протистояння фастфуду). 

Тема 16 (Т16) Життя у Гонконзі.  

Тема 17 (Т17) Мережа Інтернет. 

Тема 18 (Т18) Бейрут міжнародний. 

Змістовий модуль 4 (ЗМ4). 

Тема 19 (Т19) Покупка грошей. 

Тема 20 (Т20) Подорожуючи до Румунії. 

Тема 21 (Т21) Проблеми і їх вирішення. 

Тема 22 (Т22) Викладаючи бойові мистецтва.  

Тема 23 (Т23) Ідеальне планування.  

Тема 24 (Т24) Швидкозмінний світ. 

 

9. Теми лекцій 

 

Лекції не передбачені програмою. 

 

 

 

10. Теми практичних занять 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль 1.  

1 Т1 Приємно познайомитись. 2 - 

2 Т2 Допомога людям з навчанням.  2 - 

3 Т3 Гарних Вам вихідних. 2 - 

4 Т4 Північ, південь. 2 - 

5 Т5 Охорона здоров’я – приватна чи державна? 2 - 

6 Т6 Центр Барселони. 2 - 

Змістовий модуль 2.  

7 Т7 Люблю Чикаго. 2 - 

8 Т8 Прийом їжі. Правила в світі. 2 - 

9 Т9 Гарна робота. 2 - 

10 Т10 Сальса. 2 - 

11 Т11 Шанель. 2 - 

12 Т12 Медицина. Працюємо, щоб допомагати. 2 - 

Разом за модуль 1: 24 - 

МОДУЛЬ 2.  
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Змістовий модуль 3. 

13 Т13 Проекти. 2 - 

14 Т14 Спілкування на робочому місці.  - 2 

15 Т15 Слоуфуд (протистояння фастфуду). 2 - 

16 Т16 Життя у Гонконзі.  - 2 

17 Т17 Мережа Інтернет. 2 - 

18 Т18 Бейрут міжнародний. - 2 

Змістовий модуль 4.  

19 Т19 Покупка грошей. 2 - 

20 Т20 Подорожуючи до Румунії. 2 - 

21 Т21 Проблеми і їх вирішення. 2 - 

22 Т22 Викладаючи бойові мистецтва.  2 - 

23 Т23 Ідеальне планування.  2 - 

24 Т24 Швидкозмінний світ. 2 - 

Разом за модуль 2: 18 6 

Всього: 42 6 

 

12. Самостійна робота 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль 1.  

1 Т2 Приємно познайомитись. 4 6 

2 Т2 Допомога людям з навчанням.  4 6 

3 Т3 Гарних Вам вихідних. 4 4 

4 Т4 Північ, південь. 4 4 

5 Т5 Охорона здоров’я – приватна чи державна? 2 4 

6 Т6 Центр Барселони. 2 4 

Змістовий модуль 2.  

7 Т7 Люблю Чикаго. 4 6 

8 Т8 Прийом їжі. Правила в світі. 4 6 

9 Т9 Гарна робота. 4 4 

10 Т10 Сальса. 2 4 

11 Т11 Шанель. 2 4 

12 Т12 Медицина. Працюємо, щоб допомагати. 2 4 

Разом за модуль 1: 38 56 

МОДУЛЬ 2.  

Змістовий модуль 3.  

13 Т13 Проекти. 4 6 

14 Т14 Спілкування на робочому місці.  4 6 

15 Т15 Слоуфуд (протистояння фастфуду). 4 6 

16 Т16 Життя у Гонконзі.  4 4 

17 Т17 Мережа Інтернет. 2 4 

18 Т18 Бейрут міжнародний. 2 4 

Змістовий модуль 4.  

19 Т19 Покупка грошей. 4 6 
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20 Т20 Подорожуючи до Румунії. 4 4 

21 Т21 Проблеми і їх вирішення. 4 4 

22 Т22 Викладаючи бойові мистецтва.  4 4 

23 Т23 Ідеальне планування.  2 4 

24 Т24 Швидкозмінний світ. 2 4 

Разом за модуль 2: 40 58 

Всього: 78 114 

 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття і лабораторні роботи проводяться у 

комп’ютерних класах, в яких встановлено програмне забезпечення Microsoft Visual Studio. 

 

14. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна 

1. Кондратюк С.Ю., Рибак Т.М., Муляр О.Д.,  Журавель С.В. А 64 Англійська мова. 

Навчальний посібник.-К: Центр учбової літератури, 2008.-136с.  

2. Бех П.О. Англійська мова. – К.: Либідь, 1997. – 156с. 

3. Англійська мова: підручник для студ. фак.. механізації сільскогоспод. вузів/ Бородіна Г.І., 

Спєвак А.М., Тогуцька Т.Г. – К.: Вища шк., 1994. – 205с. 

4. Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов (Текст): 

учебн. для студ., обучающ. по с.-х. и лесотехн. спец. высш. учебн. завед./ под ред. И.З. Новоселовой. – 

3-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 1984. – 336с.  

5. Everyday English: Life and Agriculture: навч. посібн. з англ. мови (для підготовки бакалаврів 

аграрних ВНЗ) / (Тимкова В.А., Довгань Л.І., Черниш Л.А. та ін.). – Вінниця, 2011. – 338с. 

6. Учебник немецкого языка для сельскохозяйственных вузов / Е. Е. Михелевич. – М: 

Высш. шк, 1965. – 399 ст. 

7.  Немецкий для технических вузов: учебник / Басова Н.В. – Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 

256 ст. 

8.  Німецька мова: навчальний посібник / Шибінська Т.А., Венгловська З.С. та ін. – Видання 2-е 

доповнене. – Житомир: «Державний агроекологічний університет», 2009. – 380 с. 

9.  Практикум по грамматике  немецкого языка (для неязыковых вузов) / Девекин В.Н. –

 Учебное пособие. Изд.2-е, исп. – М. «Высшая школа» , 1977.– 247 с. 

 

Допоміжна 

10. Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови: посібник/ Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – К.: 

ТОВ «ВП Логос», 2004. – 341с. 

11. Landtechnik: навч.посібник. (для студентів інженерних спеціальностей вищих навч 

закл.) / Amelina S. – Дніпропетровськ: Пороги, 2006. – 12 ст. 

12. Немецко-русский технический словарь под ред. Л.И.Барона / М: «Советская 

энциклопедия». – 1966. – 723 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс ( книжковий фонд, періодика, фонди на електронних 

носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
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Олега Ольжича (http//www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33).  

 

 


