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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Курс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є однією із 
обов’язкових дисциплін, складеної із урахуванням вимог кредитно-
трансферної системи організації навчального процесу й входить у зміст 
навчального плану з підготовки здобувачів освітнього рівня «бакалавр» із 
спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)».  

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні в студентів 
загальних та професійно-орієнтованих комунікативних компетенцій 
(лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення 
ефективного професійного іншомовного спілкування. 

Зміст дисципліни 3 семестру розроблено відповідно до основних 
положень щодо підготовки фахівців у сфері транспортних технологій, норм та 
традицій вищої освіти, а також профілю освітньо-професійної програми.  
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СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема Години 
(практичні) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

3семестр 
Модуль 1 

Тема 1.My  
future 
speciality. 

2 Знати       лексико-
граматичний матеріал на 
базі основних  підручників 
та інших інформаційних 
джерел; професійну 
термінологію (в обсязі 
тематики, передбаченої 
програмою). 
Вміти вести бесіду 
іноземною мовою в межах 
пройденої тематики; 
готувати усні і письмові 
повідомлення; читати 
тексти з фахової тематики 
рівня А2-В1; робити 
переказ і коментувати 
отриману під час читання 
інформацію; виступати з 
презентацією або звітом. 

Усне чи 
письмове 
опитування. 
Виконання 
самостійної 
і практичної  
роботи. 
Презентація 
чи 
доповідь. 
 

10 

Тема 2. 
Transport or 
transportation. 

2 10 

Тема 3. 
Transportation 
in Ukraine. 

2 10 

Тема 4. What 
is engineering? 

2 10 

Модуль 2 
Тема 1. The 
history of land 
transport. 

4 Знати       лексико-
граматичний матеріал на 
базі основних  підручників 
та інших інформаційних 
джерел; професійну 
термінологію (в обсязі 
тематики, передбаченої 
програмою). 
Вміти вести бесіду 
іноземною мовою в межах 
пройденої тематики; 
готувати усні і письмові 
повідомлення; читати 
тексти з фахової тематики 
рівня А2-В1; робити переказ 
і коментувати отриману під 
час читання інформацію; 
виступати з презентацією 
або звітом. 

Усне чи 
письмове 
опитування. 
Виконання 
самостійної 
і практичної  
роботи 
(в.т.ч. в 
elearn). 
Презентація 
чи 
доповідь. 
 

10 

Тема 2. 
Different kinds 
of land 
transport. 

8 10 

Тема 3. 
Tomorrow’s 
transport. 

2 10 

Всього за семестр 70 
Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 

  



 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Роботи студентів мають бути їх оригінальними дослідженнями 
чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 
роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 
приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента 
є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. Студенти мають 
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 
строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання  
екзаменів заліків 

екзаменів заліків 
90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 

 
 


