
Ж И Т О М И Р С Ь К И Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕК О Л О ГІЧНИ Й  
УНІВЕРСИТЕТ

Силабус дисципліни  

“ Фахова іноземна мова ”  

1. Профіль дисципліни

Освітній ступінь — другий (магістерський)
Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 
Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 
Освітньо-професійна програма: «Агроінженерія» 
Кількість кредитів -  4 
Загальна кількість годин -  120 
Рік підготовки -  2, семестр -  З 
Компонент освітньої програми: обов'язкова 
Цикл підготовки: загальний 
Мова викладання: англійська

2. Інформація про викладача

Викладач (-і) Хант Галина Олександрівна

Профайл викладача (-ів) http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonoiniki-ta-menedzhinentu/m-about-
іт

Контактна інформація +380979547638. galinachant(a),email.com
Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=2193

Консультації Онлайн консультації через Viber, Telegram, Moodle

3. Анотація до дисципліни

У сучасних умовах глобалізації та виходу України в єдиний освітній, культурний та 
інформаційний простір, володіння іноземними мовами, насамперед англійською, набуває 
особливої ваги. Англійська практично стала міжнародною мовою наукової комунікації: 
ділової кореспонденції, наукових та практичних конференцій, наукових публікацій з 
різних галузей. За допомогою іноземних мов сьогодні можна одержати доступ до 
більшості ресурсів світової інформаційної комп'ютерної мережі Інтернет. Тому молоді 
вчені повинні володіти іноземною мовою для проведення успішних наукових досліджень. 
Природно, шо курс іноземної мови в науковій комунікації є обов'язковим компонентом 
навчальних планів ЗВО України. Він цілком логічно вкладається в схему вивчення 
іноземних мов відповідно до триступеневої побудови вищої освіти "бакалавр -  магістр -  
доктор філософії”

4. Мета та цілі дисципліни

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності 
в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок 
практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonoiniki-ta-menedzhinentu/m-about-
http://185.25.118.66/course/view.php?id=2193


тематики, що обумовлена професійними потребами та вміння спілкуватися з іноземними 
фахівцями уданій сфері.

Відповідно до мети цілями курсу є формування знань про граматичні та лексичні 
явища в обсязі відібраного матеріалу, необхідного для ведення іншомовного спілкування, 
участь в усному спілкуванні іноземною мовою в обсязі матеріалу, передбаченого 
програмою.

5. Організація навчання

5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин

Денна Заочна

Лекції 4 4

Лабораторні 24 8

Самостійна робота 92 108

5.2. Формат дисципліни

Формат проведення дисципліни -  змішаний (поєднання традиційних форм 
навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle). Для заочної форми 
навчання -  поєднання очного та дистанційного форматів викладання дисципліни.

5.3. Тематичний план начальної дисципліни

№ 
з/

п

Те
ма Назва теми

Кількість ГОДИН

денна
форма

заочна
форма

1 ТІ Двигун внутрішнього згоряння 6 6

2 Т2 Дизельний та бензиновий двигуни 8 8

3 ТЗ Двотактний двигун 8 8

4 Т4 Чотиритактний двигун 8 8

5 Т5 Електрична система 6 6

6 Т6 Система запалення 8 8

7 Т7 Паливна система 8 8

8 Т8 Змащувальна система 8 8

9 T9 Вихлопна система 6 6

10 Т 10 Охолоджувальна система 8 8
11 Т 11 Гальмівна система 8 8
12 Т 12 Рульова система управління 8 8



13 Т 13 Система підвіски 6 6

14 Т 14 Коробка передач (трансмісія) 8 8

15 Т 15 Типи з’єднань 8 -  8

16 Т 16 Основна електроенергія 8 8
Разом: 120 120

5.4. Система оцінювання та вимоги

Загальна система 
оцінювання дисципліни Участь у  роботі впродовж семестру /  залік - 6 0 / 4 0

Підсумковий 
контроль результатів 

навчання

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на 
підставі проведення іспиту у формі тестування за програмою 
навчальної дисципліни. Завдання до іспиту дозволяють 
перевірити розуміння здобувачем програмного матеріалу в 
цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами. 
Тестові питання теоретичного та практичного спрямування 
передбачають вирішення завдань й дозволяють 
діагностувати рівень підготовки здобувана та рівень його 
компетентностей з навчальної дисципліни. Підсумкові бали 
за іспит (округлені до цілого числа.) складаються із суми 
балів за відповіді на питання. Мінімально можлива кількість 
балів, отриманих на іспиті, дорівнює 24, максимальна 
можлива -  40.
Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума 
балів, отриманих під час іспиту, та балів, отриманих під час 
поточного контролю. При цьому враховується вага кожної 
активності здобувача (лекція -  1 б., лабораторне заняття -  
1 б. МКР -  12 6.. самостійна робота -  20 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 іспиту, 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 батів, оцінка в 
ECTS -  А, 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 41 
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 батів 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 шкапою: 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

ПР 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ПР 6. Здатність працювати з іншомовною технічною документацією та 

спілкуватись іноземною мовою.
7. Пререквізити

Попередньо прослухані дисципліни: ділова іноземна мова, іноземна мова за 
професійним спрямуванням.

8. Політики дисципліни

При організації освітнього процесу у Житомирському національному 
агроекологічному університеті студенти, викладачі, адміністрація діють відповідно до: 1) 
Закону України «Про вищу освіту», 2) концепції освітньої діяльності, окресленої 
Статутом ЖНАЕУ (ГІНУ), зокрема йдеться про впровадження дистанційних технологій в 
освітній процес, створення умов для здобуття якісної освіти осіб з інвалідністю; 
впровадження системи заходів, спрямованих на підвищення об'єктивності оцінювання в 
університеті, використання інформаційно-комунікативних технологій в оцінюванні; 3) 
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ 
(ПНУ), зокрема йдеться про заходи щодо інформування наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти, здобувачів наукового ступеня, 
аспірантів, докторантів про необхідність дотримання норм цитування.

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи здобувачів освіти будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел списування, втручання в роботу інших стейкхолдерів 
освітнього процесу становлять, але не обмежують приклади можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 
здобувача освіти є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів 
плагіату чи обману.

Відвідування занять. Очікується, що здобувачі освіти відвідають усі практичні 
заняття курсу. Вони зобов'язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, 
передбачених курсом.

Література. Уся література, яку здобувачі освіти не можуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 
Здобувачі освіти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 
немає серед рекомендованих.

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)

Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного забезпечення, 
крім open source програм та операційних систем.
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10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни

Англійська мова
1. Jim D. Dearholt. Career Paths English Mechanics, Express Publishing, 2012, 120 p.
2. Fiona Davis and Wayne Rimmer. Active Grammar, Cambridge University Press, 2011, 

200 p.
3. John Taylor, Jeff Zeter. Business English. Career Paths, 2011, 120 p.

Німецька мова
1. Sandra Evans, Angela Pude, Frans Specht. Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch 

mit DVD-ROM. Hueber Verlag. 2012. 104 S.
2. Хант Г. О., Мороз М. В. Німецька мова. Начальний посібник. Житомир : ЖНАЕУ, 

2019. 160 с.
3. Dorte Weers. EM Ubungsgrammatik. Max Huber Verlag. Ismaning. 2016. 248 S.

Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 
електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної

Обговорено та рек ження навчально-методичною
комісією спеціальності 208 «Агроінженерія» факультету інженерії та 
енергетики

Протокол № 1 від 01 вересш

Інформаційні ресурси

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича, інституційний репозитарій ЖНАЕУ.

Викладач Хант Галина Олександрівна

Гарант освітньої програми Грабар Іван Григорович

Декан факультету  
інженерії та енергетики Ярош Ярослав Дмитрович

Силабус затверджений на засіданні кафедри 
Протокол № 1 від 27

Завідувач кафедри Хант Галина Олександрівна

Голова НМК Заєць Максим Леонідович
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