
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

Силабус дисципліни 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра іноземних 

мов 

Освітній ступінь – другий (магістерський) 

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 6 

Загальна кількість годин – 180 

Рік підготовки – 1, семестр – 2  

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: англійська, німецька 

 

2. Інформація про викладачів 

Викладачі 
Бурмакіна Наталія Сергіївна, ст. викладач 

Разумна Карина Андріївна, викладач 

Профайли викладачів 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-

about-im/m-sklad-im/burmakina-nataliya-sergijivna 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-

about-im/m-sklad-im/razumna-karina-andriivna 

Контактна інформація 

Бурмакіна Наталія Сергіївна тел. +380977559203 

burmakinanatalia@gmail.com 

Разумна К. А. тел.:  +380933697057 mardza.kr@gmail.com  
Сторінка курсу в 

Moodle 
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2426 

Консультації Консультації через Viber, Moodle   
 

3. Анотація до дисципліни 
Курс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є обов'язковою навчальною 

дисципліною загального циклу підготовки здобувачів другого освітнього ступеня 

«Магістр». Дисципліна викладається в 2-му семестрі першого року навчання, розрахована 

на 180 годин (6 кредитів) і має 64 години практичних занять та 116 годин самостійної 

роботи; формою підсумкового контролю є екзамен.  

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) як навчальна дисципліна:  

●  формує іншомовну комунікативну компетентність здобувача вищої освіти;  

● ґрунтується на вивченні студентами лексико-граматичного та фахового матеріалу 

іноземною мовою; 

● інтегрується із дисциплінами циклу професійної підготовки. 
 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування іншомовної комунікативної 

компетентності, що забезпечує здатність повної та успішної реалізації комунікативного, 

пошуково-інформаційного, творчого, професійного і особистісного потенціалу фахівця. 

Відповідно до мети цілями курсу є формування здатності майбутнього фахівця: 

- читати оригінальну літературу за фахом;  

- брати участь в усному та письмовому фаховому спілкуванні іноземною мовою; 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-im/m-sklad-im/burmakina-nataliya-sergijivna
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http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-im/m-sklad-im/razumna-karina-andriivna
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- раціонально користуватися спеціалізованими словниками;  

- володіти спеціальною термінологією та мовними елементами фахового стилю; 

- перекладати терміни, абревіатури та скорочення;  

- складати анотації, реферати, наукові статті; 

- відбирати та фіксувати інформацію, що міститься в іноземних фахових 

публікаціях. 
 

Цілями курсу є формування:  

1) здатності до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, оброблення інформації з 

різних джерел (ЗК01); 

2) здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК02); 

3) здатності спілкуватися іноземною мовою (ЗК05). 
 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття Загальна кількість годин  

Денна 

Практичні  64 

Самостійна робота 116 

Всього  180 
 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни – змішаний (поєднання традиційних форм навчання 

з елементами електронного навчання через систему Moodle).  
 

5.3. Тематичний план навчальної дисципліни 
№ 

з/п 

Тема Назва теми Кількість 

годин 

денна 

Модуль 1 

1. Т1 Ветеринарна медицина 6 

2. Т2 Свійські тварини 6 

3. Т3 Класи тварин 8 

4. Т4 Ссавці 8 

5.  Модульна контрольна робота 2 

 Разом за модуль:  30 

Модуль 2 

6. Т5 Жуйні тварини 6 

7. Т6 Свійські тварини. Корова 6 

8. Т7 Свійські тварини. Свиня 8 

9. Т8 Породи свиней 8 

10.  Модульна контрольна робота 2 

 Разом за модуль:  30 

Модуль 3 

11. Т9 Свійські тварини. Вівця 6 

12. Т10 Суягна вівця 6 

13. Т11 Ягня 8 

14. Т12 Виробництво вовни 8 

15.  Модульна контрольна робота 2 

 Разом за модуль:  30 



Модуль 4 

16. Т13 Свійська птиця 6 

17. Т14 Види свійської птиці 6 

18. Т15 Процес травлення свійської птиці 8 

19. Т16 Внутрішні органи  свійських тварин. Серце, легені 8 

20.  Модульна контрольна робота 2 

Разом за модуль: 30 

Модуль 5 

21. Т17 Кров. Лімфа 6 

22. Т18 Циркуляція крові 6 

23. Т19 Шлунок корови 8 

24. Т20 Рубець 8 

25.  Модульна контрольна робота 2 

 Разом за модуль: 30 

Модуль 6 

26. Т21 Стравохід 6 

27. Т22 Сітка 6 

28. Т23 Книжка 8 

29. Т24 Сичуг 8 

30.  Модульна контрольна робота 2 

 Разом за модуль: 30 

 Разом 180 

 

5.4 Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни  

 

 Робота впродовж 

семестру /екзамен – 

60 / 40 
 

 

Складові оцінки в 60 балів (модуль) 

- робота здобувачів у процесі практичних занять (усно) – 30 балів; 

- захист письмових самостійних завдань (практичні заняття) – 10 

балів;  

- виконання контрольних робіт (письмово) – 20 балів. 

Оцінювання ефективності роботи здобувачів під час проведення 

практичних занять відбувається за 5-бальною шкалою. Максимальна 

кількість балів, яку здобувач освіти може отримати за роботу під час 

практичних занять, дорівнює 40 (середнє арифметичне оцінок, 

отриманих за роботу на практичних заняттях, помножити на 

коефіцієнт 8). 

Впродовж семестру здобувач опрацьовує 6 модулів згідно тематики   

програми дисципліни. Підсумкова оцінка за роботу впродовж 

семестру є середнім арифметичним всіх модулів, передбачених 

навчальним планом. 

Деталізація системи оцінювання 

РН 01 

робота здобувачів у процесі практичних занять  

виконання контрольних робіт 

підсумковий контроль 

РН 02 

робота здобувачів у процесі практичних занять  

захист письмових самостійних завдань 

підсумковий контроль 

РН 18 захист письмових самостійних завдань 

РН 22 

робота здобувачів у процесі практичних занять  

захист письмових самостійних завдань  

виконання контрольних робіт 

підсумковий контроль 



Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студент атестований, якщо сума балів за результатами 

семестру дорівнює 36-60. Мінімальний рівень оцінки (36 балів) 

передбачає, що студент володіє основними положеннями з 

дисципліни, але з труднощами вирішує практичні завдання. 

Критерії оцінювання 

Сума балів за 100 бальною шкалою:  

90-100 балів, оцінка в ECTS – A «відмінно», 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; 

82-89 балів, оцінка в ECTS – В «дуже добре», 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; 

75-81 бал, оцінка в ECTS – С «добре», за національною шкалою 

– «добре». Здобувач вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому 

самостійно застосовувати власну діяльність, виправляти помилки, 

серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок; 

64-74 бали, оцінка в ECTS – D, значення оцінки ECTS – 

«задовільно», 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; 

60-63 бали, оцінка в ECTS – Е «достатньо», за національною 

шкалою – «задовільно». Здобувач володіє навчальним матеріалом на 

рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні; 

35-59 балів, оцінка в ECTS – FX «незадовільно з можливістю 

повторного складання семестрового контролю», за національною 

шкалою – «незадовільно». Здобувач володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального 

матеріалу; 

1-34 бали, оцінка в ECTS – F «незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням залікового кредиту», за національною шкалою 

– «незадовільно». Здобувач володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів.  
 

6. Результати навчання 
РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН 02. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для розроблення 

діагностичних, лікувальних і підприємницьких стратегій. 

РН 18. Знати законодавчі та нормативні акти щодо нагляду і контролю у галузі, правила 

підготовки фахової документації, здійснювати облікову звітність під час фахової 

діяльності. 

РН 22. Здатність формувати комунікаційні стратегії діяльності при виникненні нових 

проблем та викликів у галузі. 
  



7. Пререквізити 
Передумовою для вивчення курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є 

готовність здобувача вищої освіти до іншомовної міжкультурної комунікації у межах 

типових сфер, тем і ситуацій, визначених навчальною програмою з іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних закладів України, відповідно до рівнів, що характеризують 

результати навчальних досягнень у кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються 

із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. 

 

8. Політики дисципліни 

При організації освітнього процесу у Поліському національному університеті 

студенти, викладачі, адміністрація діють відповідно до: 1) Закону України «Про вищу 

освіту», 2) концепції освітньої діяльності, окресленої Статутом ЖНАЕУ, 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, 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 
 

Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного забезпечення, 

крім open source програм та операційних систем. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Англійська мова  

1. Бурмакіна Н.С., Ільєнко В.В., Кабаченко О.Д . Методична розробка з дисципліни  

«Англійська мова професійного спрямування» для студентів спеціальностей 

«Ветеринарна медицина» та «Технології виробництва продукції тваринництва». 

Житомир: ЖНАЕУ, 2013. 131 с.  

2. Безпаленко А. М., Грабовська Т. О., Сиротін О. С. Англійська мова для студентів 

біологічних та зооветеринарних спеціальностей: начальний посібник. Київ: НУБіП, 

2010. 169 с . 

3. Brown Corrie. A Field Manual of Animal Diseases by Syndromes. URL: 

http://www.cldavis.org/ghpn/tools/syndromic_manual_en[1].pdf (дата звернення: 

20.08.2020). 

about:blank
http://www.cldavis.org/ghpn/tools/syndromic_manual_en%5b1%5d.pdf


Німецька мова 

1. Мороз М. В. Методичні розробки з німецької мови для студентів факультету 

ветеринарної медицини. Житомир: ЖНАЕУ, 2014. 56 с. 

2. Кобжев О. М. Навчальний посібник з німецької мови для магістрів факультету 

ветеринарної медицини. Суми, 2013. 60 с. 

3. Хант Г. О.,  Мороз М. В. «Німецька мова за професійним спрямуванням»: 

навчальний посібник для студентів ветеринарного факультету. Житомир: ЖНАЕУ, 

2020. 160 с. 

Інформаційні ресурси: 
Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича, інституційний репозитарій ЖНАЕУ. 

 

 

 

 

 

 
Викладачі Н. С. Бурмакіна 

  

 
 

 


