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1. Загальна інформація 

Навчальна дисципліна викладається на денній формі навчання на першому курсі у 

другому семестрі: курс 1 - семестр 2; 

На заочній формі навчання на першому курсі у першому семестрі: курс 1 - семестр 1; 

Тип дисципліни обов’язкова  

Мова викладання Англійська, німецька, французька 

Кількість кредитів - 3, годин – 90 

Аудиторні заняття, годин: 

денна форма 

Всього лекції лабораторні практичні 

30 4 - 26 

заочна форма 8 - - 8 

Самостійна робота, годин Денна форма –  60 год., заочна форма – 82 год. 

Форма підсумкового контролю Денна форма – залік, заочна форма - залік 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

       Вибір Україною курсу на входження до європейського економічного та освітнього 

простору, інтеграція з європейськими країнами, інтернаціоналізація ділових стосунків у різних 

сферах діяльності людини підвищує попит на випускників вищих навчальних закладів, які 

вільно володіють іноземною мовою і культурою іншомовного спілкування. У цьому контексті 

великого значення в системі вищої освіти нашої країни набуває набуття студентами немовних 

закладів вищої освіти  іншомовних знань і умінь для ефективного спілкування іноземною 

мовою у професійному середовищі. 

      Відповідно до сучасних міжнародних освітніх вимог випускник закладу вищої освіти (за 

рекомендаціями Комітету Ради Європи з питань освіти) має володіти уміннями швидко й вільно 

висловлюватися іноземною мовою без помітних ускладнень, пов’язаних із пошуком засобів 

вираження у процесі досягнення ним соціальних, академічних і професійних цілей. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни –  формування необхідної комунікативної спроможності в сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного 
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володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що 

обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через 

іноземні джерела. 

 

4. Програмні компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова» здобувач вищої освіти 

може отримати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які  

визначені в освітньо-професійній програмі «Технології захисту навколишнього середовища» 

(https://nv.onaft.edu.ua/opp/183b-tzns2019.pdf) підготовки бакалаврів за спеціальністю 183 

«Технології захисту навколишнього середовища».  

Загальні компетентності: 

К 03. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Програмні результати навчання: 

ПР 02. Вміти аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з метою отримання інформації, що 

необхідна для розв’язання природоохоронних завдань. 

ПР 15. Формувати ефективні комунікації з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного 

досвіду в сфері технологій захисту навколишнього середовища. 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

Назва змістових модулів (https://mv.onaft.edu.ua/download/nmz/91275.pdf) 

1. Енергія в різних контекстах 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Методи навчання:  

Словесні: лекція, розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, інструктаж; 

Наочні: ілюстрація, демонстрація, спостереження; 

Практичні: практичні роботи, вправи;  

Самостійна робота: робота з навчально-методичними матеріалами; індивідуальні 

завдання. 

Види контролю:  нульовий;  поточний; модульний; підсумковий. 

Схема нарахування балів:  https://mv.onaft.edu.ua/download/nmz/91275.pdf 

Інформаційні ресурси: https://mv.onaft.edu.ua/download/nmz/91275.pdf 

                                            

                                          7. Політика навчальної дисципліни 

Політика навчальної дисципліни прописана з урахуванням законодавства України та ISO 

9001:2015 (https://onaft.edu.ua/download/dqcc/ONAFT_policy.pdf), «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» (https://www.onaft.edu.ua/download/ pubinfo/Regulat-Academic-

Integrity.pdf), «Положення про організацію освітнього процесу» 

(https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-03.12.19.pdf). 
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