
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Силабус дисципліни

“Фахова іноземна мова (рівень В2)”

1. Профіль дисципліни

Кафедра іноземних мов

Освітній ступінь – другий (магістерський).

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство».

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин».

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин

рослин».

Кількість кредитів – 4

Загальна кількість годин – 120

Рік підготовки, семестр – 2020 р.1, 2.

Компонент освітньої програми: обов’язкова

Цикл підготовки: загальний

Мова викладання: англійська

2. Інформація про викладача

Викладач  О. М. Мосейчук

Профайл викладача (-ів)
URL: http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-

menedzhmentu/m-about-im/m-sklad-im

Контактна інформація
(+380)972627506,

sunnylightnl@gmail.com

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/

Консультації Онлайн консультації за допомогою Zoom, Viber

3. Анотація до дисципліни

Курс «Фахова іноземна мова (рівень В2)» як навчальна дисципліна:

 спрямована на формування в студентів спеціалізованих англомовних

комунікативних компетенцій для забезпечення спілкування в професійній сфері;

 ґрунтується на вивченні студентами лексико-граматичного, фахового матеріалу

англійською мовою;

 закладає основи знань термінології з перспективою її реалізації у професійній

діяльності.

4. Мета та цілі дисципліни

Мета навчальної дисципліни – підготовка студентів до професійного спілкування

в усній та письмових формах англійською мовою. Створення повноцінного освітнього

середовища для формування на належному рівні загальних та професійних

компетентностей.

Цілі навчання:

  інтерпретування змісту загальнонаукової літератури іноземною мовою;

 демонстрування вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій

формах;

 розвиток іншомовних комунікативних навичок загальноосвітнього, фахового та

культурологічного характеру.

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна:

ЗК 2. Здатність до комунікації в усній і письмовій формах на іноземних мовах для

вирішення завдань професійної діяльності.

file:///D:/документи%20кадрове/катя%20книги/УМПС%20навч%20посібник%202020/http
file:///D:/документи%20кадрове/катя%20книги/УМПС%20навч%20посібник%202020/http
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-im/m-sklad-im
https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=OgF6FucrFpLcEu6k3WHcEusgEW8LEXOkYPvD9Wii9pc_EP3w9SC_9u1L9AiT9hNy
http://185.25.118.66/


ЗК. 7. Здатність працювати в галузі міжнародної діяльності.

ЗК. 8. Навички використання теоретичних знань і практичного досвіду для

кар’єрного зростання та здійснення управлінської діяльності.

5. Організація навчання

5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин

Денна Заочна

Лекції - -

Практичні 46 12

Самостійна робота 74 108

5.2. Формат дисципліни

Очний формат дисципліни, за потреби – змішаний формат дисципліни (поєднання

традиційних форм навчання з елементами електронного навчання за допомогою системи

Moodle). Вид контролю: залік.

5.3. Тематичний план начальної дисципліни

№
 з

/п

Т
ем

а

Назва теми

Кількість годин

денна

форма

заочна

форма

1 Т1 Екосистеми 4 4

2 Т2 Вирощування культур 8 8

3 Т3 Теперішній час в англійській мові 8 8

4 Т4 Охорона навколишнього середовища 8 8

5 Т5 Майбутній час в англійській мові 8 8

6 Т6 Хвороби рослин 8 8

7 Т7 Минулий час в англійській мові 8 8

8 Т8 Шкідники рослин 8 8

9 Т9 Бур`яни 8 8

10 T10 Пасивний стан в англійській мові 8 8

11 T11 Засоби захисту рослин 8 8

12 T12 Методи захисту рослин 8 8

13 T13 Селекція рослин 2 2
14 T14 Карантин рослин 8 8

15 T15 Органічне виробництво фітопродукції 8 8

16 T16 Інтегрований захист рослин 8 8
МКР 2 2

Разом: 120 120

5.4. Система оцінювання та вимоги

Загальна система

оцінювання дисципліни
Участь у роботі впродовж семестру / залік – 60 / 40

Підсумковий

контроль результатів

навчання

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на

підставі проведення заліку у формі тестування за програмою

навчальної дисципліни. Залікові завдання дозволяють

перевірити розуміння здобувачем програмного матеріалу в

цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами.

Тестові питання теоретичного та практичного спрямування



передбачають вирішення професійних завдань й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки здобувача та рівень його 

компетентностей з навчальної дисципліни. Підсумкові бали 

за залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми 

балів за відповіді на тестові питання. Мінімально можлива 

кількість балів, отриманих на заліку, дорівнює 24, 

максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума 

балів, отриманих під час заліку, та балів, отриманих під час 

поточного контролю. При цьому враховується вага кожної 

активності здобувача (практичне заняття – 2 б, МКР – 2 б., 

самостійна робота – 24 б.). Контроль знань та вмінь 

здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою організації освітнього процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 

100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 

виконання начальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю 

– 40 балів. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Здобувач вищої освіти не може бути допущений до 

складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час поточного 

контролю впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 

Здобувача слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової перевірки 

успішності, дорівнює 36-60 балам.  

Критерії оцінювання 

Сума балів за 100 бальною шкалою: 90-100 балів, оцінка в 

ECTS – A, значення оцінки  ECTS – «відмінно», рівень 

компетентності – високий (творчий), оцінка за 

національною шкалою – «відмінно». Здобувач виявляє 

особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, 

без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання та вміння 

для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває 

власні обдарування і нахили.  

 Сума балів за 100 бальною шкалою: 82-89 балів, оцінка в 

ECTS – В, значення оцінки  ECTS – «дуже добре», рівень 

компетентності – достатній (конструктивно-

варіативний). Оцінка за національною шкалою – «добре». 

Здобувач вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці,  вільно розв’язує вправи і 

задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких незначна. 

Сума балів за 100 бальною шкалою: 75-81 бал, оцінка в ECTS 

– С, значення оцінки  ECTS – «добре», рівень 

компетентності – достатній (конструктивно-

варіативний). Оцінка за національною шкалою – «добре». 

Здобувач вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача, в цілому 

самостійно застосовати власну діяльність, виправляти 

помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для 



підтвердження думок.  

Сума балів за 100 бальною шкалою: 64-74 бали, оцінка в 

ECTS – D, значення оцінки  ECTS – «задовільно», рівень 

компетентності – середній (репродуктивний). Оцінка за 

національною шкалою – «задовільно».  Здобувач відтворює 

значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних Положень, за допомогою викладача 

може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, 

серед яких є значна кількість суттєвих. 

Сума балів за 100 бальною шкалою: 60-63 бали, оцінка в 

ECTS – Е, значення оцінки  ECTS – «достатньо», рівень 

компетентності – середній (репродуктивний). Оцінка за 

національною шкалою – «задовільно». Здобувач володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, 

значну частину його відтворює на репродуктивному рівні. 

Сума балів за 100 бальною шкалою: 35-59 балів, оцінка в 

ECTS – FX, значення оцінки  ECTS – «незадовільно з 

можливістю повторного складання семестрового 

контролю», рівень компетентності – низький (рецептивно-

продуктивний). Оцінка за національною шкалою – 

«незадовільно».  Здобувач володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу.  

Сума балів за 100 бальною шкалою: 1-34 бали, оцінка в ECTS 

– F, значення оцінки  ECTS – «незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням  залікового кредиту», рівень 

компетентності – низький (рецептивно-продуктивний). 

Оцінка за національною шкалою – «незадовільно». Здобувач 

володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.  

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що 

здобувач має певні знання, передбачені у програмі 

навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, 

що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально 

допустимий. З використанням основних теоретичних 

положень здобувач пояснює правила вирішення практичних 

завдань дисципліни; виконання практичних /індивідуальних 

завдань значно формалізовано (є відповідність алгоритму, 

але відсутнє глибоке розуміння роботи). Максимальна 

кількість балів становить 60. Мінімальна кількість набраних 

балів складає 60 % від максимальної кількості, отриманої під 

час вивчення дисципліни – 36 балів. 

 

6. Результати навчання 

Шифр Результат навчання 

РН3 Розширювати знання з англійської та інших мов.  

РН4 
Уміти працювати самостійно як лідер, досягати ефективних результатів 

за обмежений час.  

РН13 Уміти працювати в команді.  

 
  



7. Пререквізити 

Для успішного навчання та опанування дисципліни «Фахова іноземна мова (рівень 

В2)» необхідна наявність базових знань: 

 вивчення основ термінології на базі опрацювання оригінальних фахових текстів 

іноземною мовою; 

 читання, розуміння та двосторонній переклад оригінального або адаптованого 

фахового тексту;  

 анотування та резюмування відео матеріалу, аудіозапису або друкованого 

оригінального фахового тексту іноземною мовою;  

 іншомовна комунікація у формі дискусій, діалогів і полілогів у межах тематики 

програми.  

8. Політики дисципліни 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від 

можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів).  

● Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольних 

робіт та екзаменів заборонені (також із використанням мобільних телефонів). Мобільні 

пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки 

практичних завдань в процесі заняття.  

● Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із викладачем. 

● Політика активної участі: студент є адептом вмотивованого та усвідомленого 

процесу отримання та продукування знань. 

● Політика виконання необхідного мінімуму навчальної роботи: володіння 

базовими знаннями з іноземної мови задля реалізації відповідних лінгвістичних цілей під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.  

● Політика заохочення (за що додаються бали: креативність, мотивація, 

презентація навчального матеріалу); 

● Політика креативного підходу: стимулювання творчих потенцій у вивченні 

іноземної мови. 

● Політика ініціативності: самостійне та нестандартне вирішення професійних 

завдань крізь призму іноземної мови, активність, ініціативність. 

● Політика академічної активності: активізація пізнавальної діяльності 

студентів, мотивація та активна позиція у вивченні іноземної мови. 

● Політика забезпечення інклюзивності освітньої діяльності через гарантування 

рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення 

Практичні заняття презентуються з використанням ТЗН, зокрема: 

- комп’ютерних технологій; 

- засобів для відтворення аудіо; 

- проектору. 

Ефективному управлінню освітньою діяльністю сприяють: Єдина державна 

електронна база з питань освіти; пакет «Деканат», який включає модуль «Навчальний 

план», модуль «Навчальний процес» і модуль «Розклад»; система дистанційного навчання 

на платформі Moodle для організації самостійної роботи студентів; електронний архів. 

 
  



 
 

 


