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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни  
“Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” 
 складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  молодшого спеціаліста 
                                                                                                                                                (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

напрям підготовки “050102 «Електромеханіка»”, 
      спеціальність“5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів та тракторів» 

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є формування у студентів професійної мовної 

компетенції, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті 
навчального та професійного середовища. 

Навчальна програма ІМПС відповідає радикальним змінам, що здійснюються в національній 
системі вищої освіти в Україні, які були започатковані процесом інтеграції країни в європейський 
простір вищої освіти. 

 
 Міждисциплінарні зв’язки:  
 
1.  Дисципліни загально гуманітарного циклу; 
2.  Українська мова ( за професійним спрямуванням ); 
3.  Фахові дисципліни; 
4.  Дисципліна ІМПС продовжує вивчення курсу Іноземна мова ( англійська ) 
 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Модуль 1  Вступ до спеціальності 
 

Змістовий модуль 1. Лексико – граматичний  

     
Змістовий модуль 2. Стуктура речення та навички словотворення. 

 

Модуль 2  Усне професійне мовлення 
 

Змістовий модуль 3. Діалоги загальнонаукового характеру. 
Змістовий модуль  4. Методика та порядок проведення презентацій. 

 

Модуль 3 Письмове спілкування. 

 
Змістовий модуль 5.  Написання власних назв англійською. 
Змістовий модуль 6. Ділове листування 

Модуль 4. Читання  
 
Змістовий модуль  7. Методи анотування та реферування іншомовних джерел інформації електротехнічної 

галузі. 
Змістовий модуль  8. Ознайомче читання . 
Змістовий модуль  9. Пошукове читання. 
Змістовий модуль  10. Вивчаюче читання. 
 

Модуль 5. Переклад  
 
Змістовий модуль 11. Переклад іншомовних джерел інформації електротехнічного напряму. 
Змістовий модуль  12. Комп`ютерний переклад текстів. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Іноземна мова (за професійним спрямуванням ” є  
підготовка студентів до ефективної комунікації у їхньому академічному та професійному оточенні. Тому 

Навчальна програма передбачає, що комунікативні мовні компетенції будуть формуватись для адекватної 



 
 

 
 

поведінки в реальних ситуаціях академічного та професійного життя, які є загальними для студентів різних 
спеціальностей.  Навчальна програма ІМПС є професійно зорієнтованою, її зміст організовано відповідно до 
професійних умінь загального характеру, необхідних у різноманітних професійних сферах і ситуаціях. Ці 
вміння проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки. 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні мати робочі знання: 
 граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та 

понять, а також для розуміння і створення широкого кола текстів в академічній та професійній 
сферах; 

 правил англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і створювати широке коло 
текстів в академічній та професійній сферах; 

 широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в 
академічній та професійній сферах. 
знати 
   - основні терміни, що стосуються даної спеціальності. 
   - розуміти основні граматичні структури англійської мови; а також вміти : 
   - правильно перекладати технічні  тексти; 
   - вірно ставити питання та відповідати на них; 
   - вживати та сприймати активну лексику вивчених тем; 

 
Навчальна програма дисципліни ІМПС розрахована на досягнення рівня володіння мовою В1, який є 

стандартом для ступеня  молодшого спеціаліста. Рівень володіння мовою В1  передбачає: 
Мовленнєві вміння 

1. Аудіювання 
 розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, доповідей, 

бесід, які за темою пов'язані з навчанням та спеціальністю;  
 розуміти  обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого   характеру, метою 

яких є досягнення порозуміння; 
 розуміти  повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі. Розуміти наміри 

мовця і комунікативні наслідки його висловлювання (напр., намір зробити зауваження);  
 визначати позицію і точку зору мовця. 

2. Говоріння 
а) Діалогічне мовлення 

чітко аргументувати свої позиції відносно актуальних тем в професійному житті (напр., на 
конференціях, дискусіях в  академічному навчальному середовищі). 

 поводитись адекватно у типових    професійних ситуаціях (на конференціях,  дискусіях в  
академічному навчальному середовищі); 

 виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись 
загальновживаними фразами . 

б) Монологічне мовлення 
 виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, щодо широкого кола тем 

академічного та професійного спрямування; 
 створювати чіткий, детальний монолог, використовуючи широке коло тем, пов'язаних з 

навчанням та спеціальністю; 
 користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у лаконічний, логічно 

об'єднаний дискурс. 
3. Читання 

 розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників,   
популярних і спеціалізованих журналів та джерел з Інтернету; 

 розуміти головні ідеї та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій технічній літературі 
за фахом; 

 розуміти інструкції по роботі устаткування / обладнання; 
 розуміти графіки, діаграми та малюнки; 
 вміння передбачати основну інформацію тексту за його заголовком та ілюстративним 

матеріалом, що супроводжує текст (прогнозуюче читання); 



 
 

 
 

 здійснювати ознайомлювальне читання  неадаптованих технічних текстів для отримання 
інформації; 

 накопичення інформації з різних джерел для подальшого використання; 
 навчальне читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;  
 розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (напр., листи, факси, 

електронні повідомлення тощо) ; 
 розуміти інформацію рекламних матеріалів. 

4.Писемна діяльність 
            - написання рефератів на основі автентичної технічної літератури за фахом; 

• укладання термінологічних словників за спеціальністю на базі автентичної технічної 
літератури за фахом; 

• складання текстів презентацій, використовуючи автентичні  науково-технічні матеріали за 
фахом 
            заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим рівнем граматичної 
коректності ; 

Уміння вчитися 

1. Пошук інформації 
 запитувати з метою пошуку інформації; 
 знаходити конкретну інформацію, пов'язану з процесом або предметом навчання, 

користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту, довідниками, словниками та 
Інтернетом; 

 запитувати з метою отримати суттєво важливу інформацію, пов'язану з навчанням або 
спеціальністю; 

 прогнозувати інформацію, користуючись для цього "ключами", напр., заголовками, 
підзаголовками, ім'ям автора та ін. 

2. Академічне мовлення 
 виступати з презентаціями чи доповідями з питань, пов'язаних з навчанням; 
 враховувати аудиторію і мету висловлювання; 
 викласти план-схему висловлювання та логічно структурувати ідеї; 
 користуватись відповідними правилами презентації, мовою жестів і т.д; 
 коментувати таблиці, графіки і схеми; 

 враховувати різні точки зору, виділяти основну ідею, розширювати та розвивати її; 
3. Академічна писемна діяльність 
 стисло викладати зміст тексту 

 
 Організація та самоусвідомлення 

 ефективно користуватися навчальними ресурсами (напр., словниками, довідниками, 
Інтернетом); 
5. Оцінювання 

 розуміти вимоги щодо оцінювання, у тому числі поточного; 
 розуміти критерії виставлення балів на екзаменах, тестах та при виконанні окремих завдань; 
 ефективно використовувати час на екзаменах і тестах. 

 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Іноземна мова ( за професійним спрямуванням )” є                 
створення умов для врахування й розвитку навчально–пізнавальних і професійних інтересів в процесі 
підготовки; виховання у студентів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного 
визначення; формування комунікативної, соціальної, інформативної, технологічної компетентності на 
професійному рівні; 
 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години 3 кредитів ECTS. 
 

 



 
 

 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Модуль 1. (Розділ 1). Вступ до спеціальності 
 
Змістовий модуль 1. (Тема 1). Лексико – граматичний 

студент повинен вивчити і вміти використовувати форми і конструкції речення,що характерні для 
іншомовного професійного спілкування в електротехнічній галузі 

 
Змістовий модуль 2.Стуктура речення та навички словотворення. 

Студент употрібно знати структуру складнопідрядного речення, формальні ознаки : побудовчі слова – 
сполучники, сполучні слова, відносні займенники 
Граматика для усного мовлення та письмового викладу інформації. 
 

Модуль 2  Усне професійне мовлення 

 
Змістовий модуль 3. Діалоги загальнонаукового характеру. 
Студент повинен знати активну термінологію ділових контактів, ділових зустрічей , нарад. Володіти 
мовленнєвим етикетом спілкування : мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження 
тощо4 граматичні форми й конструкції, що означають суб`єкт дії , дію,об`єкт дії, характеристику дії, 
бажаність, умовні дії та логіко – смислові зв`язки.  Граматика для усного мовлення та письмового 
викладу інформації. 

 
Змістовий модуль  4. Методика та порядок проведення презентацій. 
Студент повинен  володіти лексико-граматичним мінімумом забезпечення презентацій, мовно-
комунікативним рівнем проведення презентацій;  студенти мають можливість набути свій власний 
унікальний стиль проведення презентацій. 
 

 
Модуль 3 Письмове спілкування. 

 
Змістовий модуль 5.  Написання власних назв англійською. 
Студент повинен робити монологічне повідомлення професійного характеру з визначеним терміном 
мовлення,володіти елементами усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі ділових 
контактів, ділових зустрічей, нарад; розуміти граматичний матеріал для  усного мовлення та 
письмового викладу інформації. 
 
Змістовий модуль 6. Ділове листування 
Студент повинен володіти лексико-граматичними засобами релевантного відтворення 
комунікативних намірів на письмі, розумітися на мовних особливостях ділового листування: лексиці, 
граматиці, синтаксисі, діловому етикеті, культурологічному аспекті. ;володіти правилами та 
методикою складання та заповнення анкет. 
 
Модуль 4. Читання  

 
Змістовий модуль  7. Методи анотування та реферування іншомовних джерел інформації 

електротехнічної галузі. 
Студент повинен володіти навичкам анотування текстів , вмінням реферування текстів іншомовних 
джерел. 
 
Змістовий модуль  8. Ознайомче читання . 
Студент повинен володіти навичками , які необхідні в ситуаціях цільового пошуку потрібної 
інформації. Отримані результати дозволять визначити рівень власної ерудиції в електротехнічних 
текстах  іноземною мовою з визначеною швидкістю без словника. 
 
Змістовий модуль  9. Пошукове читання. 



 
 

 
 

Студент повинен володіти навичками пошукового читання  електротехнічних текстів іноземною 
мовою з визначеною швидкістю без словника, розумітися на абревіатурах іншомовних фахових 
термінів в електротехнічній галузі. 
 
Змістовий модуль  10. Вивчаюче читання. 
Вивчаюче читання передбачає детальний аналіз тексту,що у свою чергу, вимагає високого рівня розвитку 

граматичної компетентності 
Студент повинен володіти навичками вивчаючого читання  електротехнічних текстів іноземною 
мовою з визначеною швидкістю без словника, розумітися на лексико-граматичних особливостях 
оглядів наукової літератури, набути знання з лінгвістичної методики аналітичного опрацювання 
іншомовних джерел. 
 

 
Модуль 5. Переклад  

 
Змістовий модуль 11. Переклад іншомовних джерел інформації електротехнічного напряму. 
Студент повинен володіти навичками  онов перекладу іншомовних джерел інформації 
електротехнічного напряму українською мовою, набувати практику перекладу. 
 
Змістовий модуль  12. Комп`ютерний переклад текстів. 
Студент повинен володіти навичками та вміннями  редагування  комп`ютерного перекладу 
іншомовної інформації електротехнічного напряму українською мовою. 
 
 

3. Рекомендована література 
базова 

1.А.В. Гниненко. The automobile as we see it. Москва, АСТ. Астрель .Транзиткнига 2005 
 
2. Alan W. Wilding. The motor car . How it works… Ladybird books Inc. Lewiston Maine. 042 uo USA. 
 
3. Marie Kavanagh. English for the automobile industry. Oxford University Press. 2010 with CD 

 
4. Шляхова В.А. Контрольні завдання для студентів технічних спеціальностей. Москва, ВШ, 2000 
 
5. Erica J. Williams. Presentations in English . Oxford. Macmillan 2012 
 

Додаткова 
 

 1.E. Walker, S. Elsworth. Grammar Practice for Elementary Students. 
Longman Group UK Limited, 1994. 
 
2. E. Walker, S. Elsworth. Grammar Practice for Intermediate Students. 
Longman Group UK Limited, 1994. 
 
3. M.McCasthy, F.O’Dell English vocabulary in use. Cambridge University 
press. – 1994 
. 
4. B.D. Graver Advanced English Practice. – Oxford University Press. 1996.  
 
 

Інформаційні ресурси 
   
.1  http; \\ zakon. Rada. Gov. ua\ go\ 55-2010 
2. www. ksenstar. Com/ ua\ index. Php 
 
3. WWW. MACMILLANENGLISH. Com 
4. http:\\www.express publishing.co.uk 



 
 

 
 

 
 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
5.  

Поточний Усне та письмове опитування 

 

Підсумковий V семестр – контрольна робота;   VI -й семестр –  контрольна робота;    

екзамен 

 

 
Критерії оцінювання знань студентів 

За 4-бальною 
шкалою 

Критерії оцінювання Рівень 
компетент
ності 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

5( відмінно) Студент виявляє особливі 
творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати 
знання, без допомоги 
викладача знаходить та 
опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє 
використовувати здобуті 
знання і вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо 
аргументувати відповіді, 
самостійно розкриває  
власні думки 

Високий  
(творчий) 

відмінно зараховано 

4(добре) Студент вміє зіставляти, 
узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом викладача; в 
цілому самостійно 
застосовувати її на 
практиці; контролювати 
власну діяльність; 
виправляти помилки, 
серед яких є суттєві, 
добирати аргументи для 
підтвердження думок 

Достатній 
 
( конструкт 
тивно-варіа 
тивний) 

добре зараховано 

3( задовільно) Студент володіє 
матеріалом на рівні 
вищому за початковий, 
значну частину його 
відтворює на 
репродуктивному рівні, 
може аналізувати 
навчальний матеріал, 
виправляти помилки, 

Середній 
( репродук-
тивний) 

задовільно 



 
 

 
 

серед яких є значна 
кількість суттєвих. 

2( незадовільно) Студент володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного 
розпізнання і відтворення 
окремих фактів , елементів  

Низький  
( рецептив 
но- продук 
тивний) 

незадовільно Не зараховано 

 
6.     Засоби діагностики успішності навчання    

1. Поточний контроль на аудиторних заняттях, у формі усного та письмового 
опитування;  
2 Виконання практичних завдань відповідно робочій програмі; 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Викладач:                                                Мелітанська Л.І. 
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