
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра іноземних мов

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Декан факультету лісового 
гоедодарс^ва та екології

Анатолій ВИШНЕВСЬКИЙ 
_____ 2021 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА (рівень В2)»

галузь знань 
спеціальність 
освітній ступінь 
освітня програма 
вид дисципліни 
мова навчання

20 «Аграрні науки та продовольство» 
207 «Водні біоресурси та аквакультура» 
другий (магістерський)
«Водні біоресурси та аквакультура»
обов’язкова
англійська

Житомир -  2021



Розробник: канд. ф ілол. наук, зав ідувач каф едри інозем них мов Х ант Г.О.

2

УХВАЛЕНО
Завідувач кафедри біоресурсів, аквакультури та 
іір ирод н ичщ на^к____

Микола. СВІТЕЛЬСЬКИЙ 
протокол №  1 від « ЗО» серпня 2021 р.

ПОГОДЖЕНО
Гарант освітньо-професійної програми «Водні 
біоресурси та аквакультура» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю

« 30 » серпня 2021 р.

лісового господарства та екології 
Голова навчально-методичної комісії/ 

Протокол №1 від 31 серпня 2 0 І

Обговорено та рекомендоване кення навчально-методичною комісією факультету'
>го господарства та екології
іа навчально-методичної комісії/ ксандр КРАТЮК



 
 

3 

1. Мета навчальної дисципліни 
 

Загальна мета навчальної дисципліни – забезпечити здобувачам освіти процес здобуття 
знань, умінь та навичок, а також розвинути комунікативні компетентності (лінгвістичну, 
соціолінгвістичну та прагматичну) у майбутніх фахівців для забезпечення їхнього ефективного 
спілкування у діловому оточенні при встановленні та розвитку ділових контактів, які 
забезпечать можливість працевлаштування та подальшого навчання. 

Метою навчальної дисципліни є підготовка студентів до спілкування в усній і письмовій 
формах діловою іноземною мовою, що припускає наявність у них таких умінь у різних видах 
мовної діяльності, які по закінченні курсу дають можливість: 

• читати оригінальну літературу за фахом для одержання інформації; 
• брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою в обсязі матеріалу, передбаченого 

програмою;                                           
• вміти відбирати та фіксувати суттєву інформацію, яка міститься у різного роду 

публікаціях. 
 

2. Обсяг навчальної дисципліни 
 

Найменування  
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 8 
Галузь знань:  

20 «Аграрні науки та 
продовольство» 

 

Модулів – 8 
Спеціальність:  

207 «Водні біоресурси та 
аквакультура» 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів  1-й 1-й 
Індивідуальне завдання  
 Семестр 

Загальна кількість  
годин – 240 

1-й, 2-й 1-й, 2-й 
Лекції 

Тижневих годин для  
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійна робота 
студента – 4 

Освітній ступінь: 
другий (магістерський) 

  
Практичні 

 96 год. 80 год. 
Лабораторні 

  
Самостійна робота 

144 год. 160 год. 
індивідуальні завдання:  

  
Вид контролю: 

екзамен екзамен 
 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
Здобувач освіти повинен знати: 
базові граматичні структури, необхідні для вираження відповідних ідей; 
правила синтаксису англійської мови, необхідні для розуміння та продукування текстів 

ділового спрямування; 
словниковий склад, необхідний у сфері фахового спілкування. 
Студент повинен вміти: 
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Мовленнєві вміння 
Аудіювання 

Розуміти основні ідеї та визначати важливу інформацію у дискусіях, офіційних розмовах, 
бесідах і т. д. на теми, пов’язані з навчанням, веденням бізнесу з фаху; 

розуміти інформаційні оголошення та повідомлення в академічному та діловому оточенні 
(на конференціях, виставках, ярмарках); 

розуміти різні стилі спілкування (з друзями, незнайомцями, колегами, роботодавцями / 
підлеглими, людьми різного віку та соціального статусу) та спілкування з різними намірами. 

Говоріння: монологічне мовлення 
Стисло презентувати підготовлену інформацію з питань  бізнесу; 
коментувати інформацію, подану на засобах наочності (графіки, схеми, таблиці, діаграми 

тощо). 
Говоріння: діалогічне мовлення 

Реагувати відповідним чином на основні ідеї презентації, тематично пов’язаної зі сферою 
фахового спілкування; 

брати участь у неофіційній бесіді на знайомі теми; 
адекватно реагувати на позицію та точку зору співрозмовника, ввічливо висловлювати 

свою думку. 
Читання 

Розуміти основні ідеї нескладних автентичних текстів з фахової тематики з підручників, 
газет, журналів, інтернет-ресурсів, користуючись словником;  

визначати основні аспекти позиції та точки зору автора в автентичних текстах, пов’язаних 
зі сферою фахового спілкування; 

розуміти ділову кореспонденцію (наприклад, листи, факси, електронну пошту та ін.). 
Письмо 

Писати ділові та професійні листи і документи іноземною мовою; 
писати іноземною мовою анотацію (резюме) тексту / статті. 

 
4.  Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 
РН 01 Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сферах водних біоресурсів та аквакультури і є основою для 
оригінального мислення та проведення досліджень. 

РН 02 Вільно презентувати та обговорювати усно і письмово результати досліджень та 
інновацій, інші питання професійної діяльності державною та іноземною мовами. 

РН 03 Відшуковувати необхідну інформацію, використовуючи різноманітні ресурси: 
журнали, бази даних, відкриті дані та інші ресурси, аналізувати та оцінювати цю 
інформацію. 
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5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

ПРН 01 ПРН 02 ПРН 03 
ЗК 01 +  + 
ЗК 02 +  + 
ЗК 06 + + + 
СК 02 +  + 
СК 08 + +  

ЗК 01. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК 02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
СК 02. Здатність аналізувати світовий ринок продукції аквакультури та організовувати 

державну підтримку, міжнародне співробітництво в сфері рибництва та рибальства. 
СК 08. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію з проблем водних біоресурсів та аквакультури до фахівців і нефахівців, зокрема 
до осіб, які навчаються. 
 

6. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система 

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

Участь у роботі 
впродовж 
семестру 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок здобувачів 
освіти передбачає оцінювання всіх форм вивчення 
дисципліни, а саме:  

− роботи здобувачів у процесі практичних занять; 
− засвоєння питань, винесених для самостійного 

опрацювання; 
− виконання модульної контрольної роботи. 

Поточне оцінювання здійснюють під час проведення 
практичних занять за 5-бальною шкалою. Об’єктами 
поточного контролю є: активність та результативність 
роботи здобувача освіти протягом семестру під час 
вивчення матеріалу дисципліни. 
Оцінка за один модуль вираховується наступним чином:  
- 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); 
- модульна контрольна робота оцінюється максимально в 
20 балів. 
Підсумкова оцінка за роботу впродовж семестру є середнім 
арифметичним всіх модулів, передбачених навчальним 
планом.    

Умови допуску до 
підсумкового контролю 

До підсумкового контролю допускаються здобувачі освіти, 
які набрали більше 30% балів від загальної кількості з 
дисципліни (тобто більше 50% від кількості балів 
поточного контролю). 

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 
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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, 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; 
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, виправляти помилки, серед яких є 
суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок; 
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; 
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; 
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.  
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7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й підсумкового контролю 
Семестри І, ІІ 

Форма підсумкового 
контролю 

Види навчальної діяльності 
студента 

Максимальна 
кількість балів 

Передбачений 
підсумковий контроль –

залік 

1. Аудиторна та самостійна 
навчальна робота студента 

 
2. Залік 

60 
 

 
40 

 
Аудиторна  

робота студента 
Модульна контрольна 

робота  Екзамен 

40 бал. 20 бал. 40 бал. 

 

8. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Тема Назва теми Кількість 
годин 

денна заочна 

М 1 
1. Т1 Історія розвитку аквакультури 2 2 
2. Т2 Рибальські судна 4 2 
3. Т3 Система навігації 2 2 
4. Т4 Супутникові системи навігації 2 4 
5. Модульна контрольна робота № 1 2  
 Разом за модуль:  12 10 

М 2 
6. Т5 Рух води в океані 2 2 
7. Т6 Припливи, вітри та течії 2 2 
8. Т7 Судноплавство 2 2 
9. Т8 Правила судноплавства 4 4 
10. Модульна контрольна робота № 2 2  

 Разом за модуль:  12 10 
М 3 

11. Т9 Буксирування та швартування судна 4 2 
12. Т10 Спосіб закріплення судна біля причалу 2 2 
13. Т11 Судновий такелаж 2 2 
14. Т12 Види тросів 2 4 
15. Модульна контрольна робота № 3 2  

 Разом за модуль:  12 10 
М 4 

16. Т13 Основи роботи з канатами 2 2 
17. Т14 Види канатів 4 2 
18. Т15 Мистецтво зав'язування морських вузлів 2 2 
19. Т16 Призначення канатів і тросів на судах 2 4 
20. Модульна контрольна робота № 4 2  
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Разом за модуль: 12 10 
М 5 

21. Т17 Корабельний поліспаст 2 2 
22. Т18 Підйомники з гідравлічним приводом 2 2 
33. Т19 Аквакультура 2 2 
24. Т20 Види та напрями аквакультури 4 4 
25. Модульна контрольна робота № 5 2  

 Разом за модуль:  12 10 
М 6 

26. Т21 Види річкових риб 2 2 
27. Т22 Види морських риб 2 2 
28. Т23 Види риб. Копчена і сушена риба 4 2 
29. Т24 Алергени та токсини 2 4 
30. Модульна контрольна робота № 6 2  

 Разом за модуль:  12 10 
М 7 

31. Т25 Різноманітність молюсків 2 2 
32. Т26 Безпека молюсків 2 2 
33. Т27 Основи продовольчої безпеки 2 2 
34. Т28 Склади та продовольча безпека 4 4 
35. Модульна контрольна робота № 7 2  

 Разом за модуль:  12 10 
М 8 

36. Т29 Екіпаж судна. Обов’язки членів екіпажу  4 2 
37. Т30 Склад екіпажу судна та посади 2 2 
38. Т31 Найактуальніші екологічні проблеми 2 2 
39. Т32 Екологічні проблеми: шляхи вирішення 2 4 
40. Модульна контрольна робота № 8 2  

Разом за модуль: 12 10 
 Разом: 96 80 

 
9. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Тема Назва теми Кількість 
годин 

денна заочна 

 М 1  
1. Т1 Історія розвитку аквакультури 4 6 
2. Т2 Рибальські судна 6 4 
3. Т3 Система навігації 4 6 
4. Т4 Супутникові системи навігації 4 4 
 Разом за модуль:  18 20 

М 2 
5. Т5 Рух води в океані 6 6 
6. Т6 Припливи, вітри та течії 4 4 
7. Т7 Судноплавство 4 6 
8. Т8 Правила судноплавства 4 4 
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 Разом за модуль:  18 20 
М 3 

9. Т9 Буксирування та швартування судна 4 6 
10. Т10 Спосіб закріплення судна біля причалу 4 4 
11. Т11 Судновий такелаж 6 6 
12. Т12 Види тросів 4 4 

 Разом за модуль:  18 20 
М 4 

13. Т13 Основи роботи з канатами 4 6 
14. Т14 Види канатів 4 4 
15. Т15 Мистецтво зав'язування морських вузлів 4 6 
16. Т16 Призначення канатів і тросів на судах 6 4 

Разом за модуль: 18 20 
М 5 

17. Т17 Корабельний поліспаст 6 6 
18. Т18 Підйомники з гідравлічним приводом 4 4 
19. Т19 Аквакультура 4 6 
20. Т20 Види та напрями аквакультури 4 4 

 Разом за модуль:  18 20 
М 6 

21. Т21 Види річкових риб 4 6 
22. Т22 Види морських риб 6 4 
23. Т23 Види риб. Копчена і сушена риба 4 6 
24. Т24 Алергени та токсини 4 4 

 Разом за модуль:  18 20 
М 7 

25. Т25 Різноманітність молюсків 4 6 
26. Т26 Безпека молюсків 4 4 
27. Т27 Основи продовольчої безпеки 6 6 
28. Т28 Склади та продовольча безпека 4 4 

 Разом за модуль:  18 20 
М 8 

29. Т29 Екіпаж судна. Обов’язки членів екіпажу  4 6 
30. Т30 Склад екіпажу судна та посади 4 4 
31. Т31 Найактуальніші екологічні проблеми 4 6 
32. Т32 Екологічні проблеми: шляхи вирішення 6 4 

Разом за модуль: 18 20 
 Разом: 144 160 

 
10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Практичні заняття проводяться з використанням програмних засобів (ресурси мережі 
Інтернет), а також обладнання (ноутбук, проектор, засоби для відтворення аудіо). 

 
11. Форми та методи роботи на занятті 

Форми роботи: презентація, дискусії, «мозковий штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їх подальше обговорення, проектування бізнес-планів, проектів, проведення 
творчих заходів, використання мультимедійних комп’ютерних програм. 
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12. Список рекомендованої літератури 

Основна 
1. Virginia Evans, Jenny Dooley, Mark Glendale. Career Paths: Fishing and Seafood Industry. 

Book 2.  Express Publising 2004. 39 с. 
2. Virginia Evans, Jenny Dooley, Mark Glendale. Career Paths: Fishing and Seafood Industry. 

Book 3. Express Publising 2004. 39 с. 

Допоміжна 

3. Павліченко О. М. Англійська мова. Граматичний практикум. II рівень, за ред. І. О. 
Князєвої. 9-е вид., випр. і доповн.  Х.: Вид-во «Ранок», 2015. 304 с.  

4. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use, Fouth Edition, Cambridge University Press, 
2015. 320 p. 

Інформаційні ресурси 

Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних 
носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/). 

https://www.britishbook.ua/authors/detail/raymond-murphy/
https://www.britishbook.ua/catalog/obuchenie/proiz-2796422997/
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