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Мeтa та зaB,Цaння нaвчaльнoi,Цисциплiни

Mетoro .циоциплiни ,,Iнoзeл,tна лloва (анzлiйська мoва)|| Дltя acпipaнтiв е
BДocкoнaлення МoBленнeвиx кoмпетенЦiй B paМкaх нayкoвo.,цocлi'цнoi дiяльттoотi, a caмr
poзпiзнaвaлня нayкoвoгo cтилrо англiйськoi мoви, знaння йoгo xapaкTepllиx ocoбливoстей тa
спocoбiв пеpеклa'цy' Цilвичoк aнaлiзу, Пeprклaдy тa aItoтуBaI{Ilя opигiна,rьниx нa}кoвo-
теxнiчних cтaтей тa iнrпиx мaтеpia'тiв зa спецiaльнiсттo, зacвoeння фaхoвoi тepмiнoлoгiтнoi
лекcики.

Пеpспектива нayкoвоГo зpoсTу сyчaсlloгo дoслi/lникa тiснo пов.язaнa не тiльки з
нaявнiсттo пpoфeсiйниx знань i вмiнь. aле й з йoгo зaгaльнooсвiтнiм i кyльтуpним piвнем,
кpyгoзopoм. Тoмy oдним з iстoтниx кoмпoнентiв пiдвиu]eння нащoвo.дoслiДнoгo
пoтеrrцialry с знaння oднiei чи нaвiть кiлькoх iнoземниx мoв. B yмoвax глoбaльнrтх
iнтeгpaцiйних пpoцеciв, чaотиIloю якиХ e poзвиToк i пoглибдення мiжнapoдних нa}кoвo-
тeхнiчниx i iнrпиx кoнтaктiв, пpoфeciйнe спiлкyвaння iнoзeмнoтo мoвoro (як yсне, Taк i
пиоемне) .цoпoМaгae ocoбистoстi poзвиBaтися' пiдвищyвaти овiй зaгальний, iнтелектyaльний
piвень, a гoлoвнe _ с нeвiд'емнolo склa.цoBoю дiяльнoстi cyчacнoгo фaxiвця тa oбов,язкoвoro
пepe.цyмoвolo yспirпнoi пpoфесiйнoi кap'epи.

Зacтocoвyтoяи глoбa,тьнy шкaлу вoлoдiння iнoземнoю Мoвoю y сyчacниx пpaкTиrп{иx
yмoвaх acпipaнтcькoгo кypоy .цля неMoвIlиx опецiа.тьнocтeй, найбiльпr pеaльним бyДе
oviкувaти стyпiнь вoлoдiннЯ y Ме)кax вiд piвня B2 (Vantage - прoоyнyтий) лo C1 (Еffeсtive
opеrational ProГrciеncy - aвтoнoмний) i вищe, тoбтo C2 (Mastery - кoмпeтентний).

Biдпoвiднo до Зaгaльнoевpoпейcькиx pекoмендaцiй <Hезaлежний кoриотyвav> piвня
82 мoже poзyмiти oснoвнi iдеi текотy як нa кolJкрeтнy, тaк i нa aбощaктнy TеМy' y тoМy
uислi й диокycii зa фaхoм. Moжe вiльнo cпiлкyвaтися з нociями мoви. Мoжe viткo, дета"'rьно
BисЛoвитись нa шиpoкe кoЛo тrМ' виpФкaти cвoю .цyМку з певнoi пpoблеми, нaвoдячи
piзнoмaяiтнi apгyменти зa i пpoти.

<,Цocвiдчений кopиcтyBaч) piвня C1 мoжe poзyмiти lпиpoкий cПектp дoстaтЕьo
склa.цIlиx Ta oб'еМЕиx текотiв i poзпiзrтaвaти iмплiцитне знaчeння. Мoжe вислoвлювaтиcь
iIIBидкo i cпoнтaннo без пoмiтних yтрyдEеI{Ь' пoв'язaниx iз пorпyкoм зacoбiв виpaжeння.
Moжe ефективнo i гнyякo кopиcTyвaтиcь МoвoЮ y cycпiльнoму життi, нaв.raннi тa poбoтi.
Moже .liткo, лoгiннo, дeTaЛЬнo BисЛoBЛIoBaтись на склaднi ТеМи. деМoнcтp}точи свiдoмe
вoлoдiння гpaМaтичl{иМи сTpyкTypaми' кoнeктopaМи тa зв'язниМи пpoгpaмaМи
BиcлoBЛюв.u{ня'

<.{ocвiд.reний кopистyвaчD piвня C2 мoже poзyмiти бeз yтpyднень пpaкTичIlo Bce, щo
чyr aбo читaс. Мoясe BИJIуЧ:,4T:I1' iнфopмaцiю з piзниx ycних чи писЬМoBIIх д)кеpел'
yзaгa,lьI{ити i.i i зpoбити apгyМентoвaний виклaд y зв'язнiй фоpмi. Мoжe BисЛoвлIoBaтиcЬ
сПoнтaннo' дyже lIIBидкo i тouнo, дифepенцiтoю.lи ттaйтoнrпi вiДтiнки оМиcлy у .цoвoлi
скЛaдних ситyaцiях' (Зaга"тьнoeврoпeйсЬкi PекoМендaцii з мoвнoi ocвiти: виBчення'
BиклaдaI{ня' oцiнroвaнвя/ Hayк. peд. yкp. Bи.цaтiня Д.Пе.ц.н.' пpоф. C.Ю.Hiкoдaевa. - К.:
Ленвiт,2003. _ с. 45-48.)

Пpoгpaмa aспipaнтськoгo iнrпoмовногo кyрсy пеpедбaчaс нe лишlr oпpaцЬoвyвaяня
oкpеМих тeМ зaгaЛьнo.нayкoвoi й вyзькoпpoфесiйнoi cпpяМoBaноотi, a,тe й пoвтoрення'
poзшиpення й зaкpiплення нroбxiдних для aктиBIIoгo вoлoдiння iнoзeмнoro мoвoю
вiдoмoстей гpaМaтичнoгo й лeкcичнoгo хapaкTеpy.

Cистeмaтиvнa poбoтa нaд lнoзеМнoю Moвoю пoвиннa вкЛIoчaTи piзнi мoвнi acПeкTи' a

caме: читaння' ayдiтoвaння, Moвлeт{I{я, aнaлiз й вiдтвopення iнфopмaцii, ti cлpи|няття й.

зaсвoсIIня блoкaми' члrI{yBaIIня cинтaкcичI{их кoнотpyкцiй нa кoN{пoEеIlTи, вичлеI{yBaння

crМaнTичIto кJIIoчoBих кoнститyaнтiв (слiв тa слoвocпoлyяень) з Tекстy Toщo.

Poбoтa нaд тepмiнoлoгi.lниМи оди}IицЯМи в плaнi iх зacвoeння, зaпaМ'ят.шня й

вiдтвopення ПoBиннa бaзувaтись нe лиule нa рiвнi Пpoстoгo теpмiнy. але й тepмiнiв.



сJloвocпoлyчel{Ь' poзyМil{ня ix пoбyлoви тa cтpyкTypllo-сeМal{Tичних oоoбливoстей,

мiжкомпoнeнтнкх внyтpirшнiх зв.язкiв тa фyнкuioнyвaння в uiлoму тeкстi.

.,{жеpeлaми для мoвнoi пiдгoтoвки с оpигiнальнi мoнoгpaфivнi BИДaг^:ня' cтaттi тa

мoнoгрaфi.rнi oгляди, дoпoвiдi нa мiжнapoдниx cимпoзi1тuaх, кoнфrpенцiяx i ceмiнapax;

лiтepaтypa зaГaлЬнoнayкoвoi тa зaгальнoкyльтypнoi опpямoвaнoстi; мaтepiaли iнrпoмoвttиx

ЗМI. Cьoгoднi вeличезнi мoжливocтi .цля пoшyкy нeoбxiдrroi лiтepaтypи тa iнrпoi вiдпoвiднoi

iнфopмaцii нaдaс lнтеpнrт.

ocнoвттa МoTa BиBчеI{ня iнoземнoi МoBи B paмкax aопiрaнTсЬкoгo кypcy * цr

,цocяп{енI{я тaкoгo piвня вoлoдiння МoвлеIlневиМи кoмпетeнцiями, який дoзвoляe ефективвo

кopистyBaтиcь знaEнями i вмiннями як письмoвoi, тaк i ycнoi Moви y Пpoфeсiйнiй,

aкaдeмiчнiй тa сoцiальнiЙ сфeрi.

Poбoua пpoгрaмa мiстить виTяг з нaвчaЛьнoгo пЛal{y, Метy BивчeI{ня' кoмпетeнтнoстi,

якi мaс злoбyти aспiрaнт. пpoгрaмнi peзyЛЬTaти Haвчaння' дaнi rцoдo виклaдaчjв. змiст

кypcy' TеI{aтикy прaктичIlих зaнятЬ, вимoги .цo BикoнaI{ня iндивi.цyaльнoгo зaBдaння, шкaлy

oцiнювaння знaI{ь' вмiнь тa нaBичoк acпipaнтa, poз'яонення дeяких aспектiв opгaнiзaцii

IIaBчaJIьIIoгo пpoцeоy' спиcoк н.lBчаJIьIlo-МеToдичI{oГo зaбезпечeння, джеpел Ta лiтepaTypи

Для пiДгoтoвки 'цo пpaктичних зaнятЬ тa виконaння iндивiдyaльнoго зaB.цaння. Aбсoлютнy

бiльrпicть пoзицiй зi спиcку рoзмiщeнo нa oсвiтньoмy caйтi КHУБA aбo )к зa цiсто aдpесoтo

мiстятьcя пoсил.l}IHя нa цi джерeла тa лiтepaтypy в iнтepнетi. Тaкorк пpoгpaмa мiстить

oснoвнi ПoЛoження щoдo пoлiтики aкaдeмiчнoТ Дoбpoчеснoстi тa пoлiтики вiдвiдyвaнoстi

3aнятЬ.

Кoмпeтептноетi aспipaнтiв, щo фoрп{yються в peзyльтатi зaсвоення дисциплiни

Iнтeгpaльпa
Кoмпетентнiсть(IК)

IК Здaтнiсть пpoдyкyвaTи нoвi iдеi, poзв!язyBaTи
кoмплeкcнi пpoблеми в гaлyзi apxiтrктypи тa
бyДiвництвa в cфepi 6yлiвниuтвa i цивiльтroi
iнженеpii тa/aбo .цocЛi.цницькo-iннoвaцiйнoi
дiяльнoстi, зaсToсoBуBaTи мeтoдoлoгito нayкoвoТ тa
педaгoгiчнoi .цiяльноcтi, a тaкo)к прoвoдити Bлacl{r
нaуковr дocлiджeння, pезyлЬTaTи якoгo Maють

вv нo тa пDaкTичI{e зI{aченI{я.
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Зaгдльнi
кoмпeтeнтностi (ЗК)

ЗК01. Здaтнiсть дo aбcтpaктнoгo МислеI{ня' aнaл1зy тa

сиtITезy нoвиx Ta кoмплексниx iдей.
ЗК02. Здaтнicть дo caмocтiйIroгo пoш1кy, oбpoбки тa

aнaлiзy iЕфopмaцii з piзнrrx джepeл' фopмyлювaти тa

oбlpyнтoвyвaти нa1кoвi гiпoтeзи, пpoBoдиТи тa

yПpaвляTи aктyaльI{иМи EayкoBиN{и дoслlд}кeннями
iннoвaцiйнoгo хapaкTepy.
ЗК03. Здaтнiсть ЛpaцюBaти в мiжнapоднoмy
кoнтeкcтi нaд i'центифiкaцieю aктyaльEих I{ayкoBих

пpoблeМ, ГeнrруBaти нoвi кpеaтивнi iдеi.
зacтoсoвувaTи I{еотaндapтнi пiдхoди дo виpirпення

скrraдниx i нетипових зaвДaнь з .цoTpиMaI{няМ
пpийнятиx B нaукoBoМy cвiтi клrоuoвиx зaоaд

пpoфесiйнoi eтики, Мopaльнo.rтичl{их нopМ тa

мiжкyльтypниx цiннoотeй.
ЗК05. Здaтнicть пpезеIITувaTи pезyЛьтaTи IIayкoBиx

дoолiджень, вести фaхoвy l{ayкoву бесiдy тa диокyсiю
iз шиpoкoю нayкoвoto спiльнoтою тa гpoмaлськiстro'

фopмyвaти нayкoвi тексти в письмoвiй фopмi, y тoмy

Числi iHoзеМнoю мoвoro. оpгaнiзoByBaти Тa пpoBoдити

нaвчaльнi зaНят.ГЯ' викopиcтoвyBaти прoгpeсиBIIl

iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйпi зacoби.

Фaхoвi
кoмпетентнoстi (ФК)

ФК01. Здaтнicть дo сисTeМI{oГo aнaлlзy cB1тoBol
нaщoво.теxяivнoi iнфopмaцii, з фopмyлroвaнням
виснoвкiв вiдпoвiднo .цo цiлrй ,цoслiДження B сфеpi
булiвниuтвa та ци вiльнoТ iнженеpii.
Фк09. Здaтнicть ПpeзrI{TувaTи рrзyлЬTaти
дocЛiджеI{ь у виглядi пyблiкaцii, oфopмшoвaти
зaявки нa виДaчy oхoрoEниx .цoк)a4ентlB тa

oтpимa1{ня нayкoвих гpaнтi-в' oфopМлIoBaти.aкTи

BпрoBaд)кення Ta нayкoBl зB1Tи' p*p":]]]l,

I{aвчaJIьI{o.МетоДичI{y лiтrpaтypy Ta пprзентaцll

оcвiтнiх к1pciв.

пP0LE;'{ъ'" .р"Дe*oнотpyвaти знaт{Ея тa poзyмiння фiлocoфськоi МrToдoЛoгlr

I{ayкoBoгo пiзнaння, n""'onй-'".цuгoгiчних aспектiв пpoфеciйнo.нayкoBoi ,цiяльнocтi'

влacgиiа нayкoвий овiтoгляд тa мopa:Iьнo.кyлЬTypнl ц1нIlocтl.

ПP03. Bолoд1IrI{я знaI{Ilями тa I{aBичкaМи yснoгo тa письмoBoгo спiлкувaння дrp}кaBI{olo

тa il{oзeМниМи Мoвaми, a Taкoж з BикopиcTal{няM cyЧacниx iнфopмaцiйних теxнoлoгiй тa

зaсoбiв кoмyнiкaцii, вкдroчaro.rи cпецiaльнy теpмiнoлoгiio' неoбxiдвy ДJUI пoBlloгo

poзyмilrня iншroмoвних нayкoBиХ тeкстiв, пpoBедeння лiTеpaтyрнoГo пoш}кy' ycнoгo тa

письмoвoгo пpедcT.lвЛеtlня pезультaтiв нayкoвих дoслiд)кeнь' вrдення фaхoвoгo

нayкoвoгo дia:loгy' прaщоючи в мiжнapoднoмy кoнтекотi з piзними стейкxoлдеpaми

гaлyзi, викoрисToвyючи нaвики мiжoсoбистicнoi взaсмoДii.

ПP10.BoлoдiтиcyчaсниМиiнфoрмaцiйнимитrxнoлoгiямидЛяpoзpoбки'opгaнiзaцi iTa
yпpaBJIiI{Irя нayкoBими пpoскTaМ; таlaбo нaукoвими .цoслiдженнями в cфеpi бy.uiвниЦтвa

тa, цивiльнoi iнженepii, пpeзeнтaцii ix peзультaтiв y пpофeciйнoМy сrpeдoBиlцi чеpез



ПP11. ,{емoнcтpyвaTи системний нayкoвий cвiтoгляд тa фiлocoфськo-кyЛЬтypций
кpyгoзiр, який вкЛIoчae poзBинrнr кpитичнe МиcлеIlня' пpoфеciйнy eтикy, aкaдeмi.rнy

дoбpouёснicт"' пoBaгy дo piзнoмaнiтнoстi тa мyльтикyльrypнoстi в пoсднaннi з

вoлЬДiнням пepедoвиМи МеToДикaI4и викЛaдaIIEя y вищiй rпкoлi i пocтiйним

caМoB'цocкoнztЛенrтям пpoфесiйнoГo Ta I{ayкoBoгo piвня.

ПP12. Здaтнiсть дo безперepвнoгo сaМoрoзвиTку тa с.rмoвдoскoнaлeння, ефективнoТ

caмocтiйноi пpaцi, вмiння oтpиМyBaти бaжagиЙ prзynЬтaт B yМoBzlx oбМежeнoгo чaоy з

aкцrl{тoМ нa пpoфeсiйнy сyмлiннicть i з дoтpимaнвяМ rтиЧниx мipкyвaнь, yмiння тa

нllвички npouoл,i' мoнiтopинг poбiт тa Bчacнo внocити кopективи в пЛaн poбiт зa

пpoeктoм в cфеpi бyлiвниuтвa тa цивiльнoi iнжeнеpii.

ПP13. 3дiйснroвaти yспirпнy iннoвaцiйнy нayкoвo-тeхнiннy дiяЛЬнicтЬ y coцiальнo-

opiснтoвaнoмy cyспiльcтвi нa ocнoвi мiжoсoбиcтiсних взaсмoвiднoсиI{ ДJUI МaксиМ.lЛьнoгo

"i'ou,o*"nn' 
нa ocновi теpпиMoстi' псиxoлoгiuнoi с1ъlicнoотi тa етики пoBеДiI{ки.

Пpoгрaмa нaвuaльнoi дисциплiни
Мoдyль I <<Hayкoво.теxнi.rний пepeклaд>>

Змiстoвний мoдуль 1.
Ha1кoвий cтиль Moви. oснoвнi функцii i oсoбливocтi нayкoBoгo cтилIo. нa}кoвo.

технiчнi тексти. Bиди текстiв.

Пpaкти.lнi зaттяття.

Тeмa 1. Пеpeклaд як iнсщyмент Пo.цoЛa!{ня Мoвних бap,сpiв.
Mовoзнaвcтвo i пеpекладoзнaвотвo. Hayкoвo-технiчний пеpекJIa.ц
як oкpeмa дисциплiнa.

1.1.1 Мoвнi бap'epи тa iх пoдoлaння.
1.1.2 Штy.lнi мoви. Пpиклaди.
l .1.3 Лiнгвicтикa. Пре.цмeт вивчення лiнгвiстики. Ii poздiли.

l . l .4 Пеpеклaдoзнaвствo' йогo зa.цачi.
1.1.5 Ha1кoвo.тexнiчний пepeкJlaД як oкpемa дисциплiнa.
l. l .6 Teopiя тa пpaкTикa нayкoвo.теxн iннoгo пepeкЛaдy.

Teмa 2. Фyнкцioнaльнi стилi лiтеpaт1pнoi мoви. Hayкoвий cтиЛЬ Мoви. Haщoвo.

технiннa лiтepaт1pa.

1.2.1 Лiтepaтуpнa мoвa. Фopми iснyвaння лiтеpaт1рнoi мoви Ta ix Хapaктepиcтикa.

|.2.2 Стиль мoви. Фyнкцioнaльнi мoвнi cтилi. ocнoвнi oзнaки кo)IGIoгo стилIo.

1'2'3 Hayкoвий cтиль МoBи: визI{aчеI{ня' ocoбливостi, cпецифiвнi cтильoвi pиcи.

1.2.4 Пiдстилi тa жaнpи нayкoвoгo cтилIo.
1'2.5 Cпocoби пoбyДoви нayкoBo.тrхнiчнoгo тrкоTy.
1 .2.6 Фyнкuii нayкoBoГo отилю.
I.2.7 Оcolливocтi нayковo.теxнiчнoгo стилrо з пoгля.цy нa гpaмaтиuний тa

лекcи.rний acпrкTи.
|.2.8 Bилtl нaукoвo-теxнivниx тeкстiв.



Змiстовний молyль 2.
Лeксиuнi, гpaмaтиuнi, cинтaкоичнi i отилicтичнi ocoбливoстi нayкoвo-теxнiтниx

тeкстiв. ПepeклaД нayкoвo-теxнiчних тeкстiв. Bи.ци пеpeклaдy.

Teмa 1. Tеpмiн як oсI{oвa нayкoBoГo cтилю. Hayкoвo.тeхнi.rнa теpмiнoлогiя.
Клaсифiкашiя теpмiнiв.

2.1'1 Лекcикo-оемaнтичнi oоoбливocтi сTиJIIo нayкoBo-тeхнiuнoi лiтеpaтypи.

2.|.2 Tepмiн, йогo гoлoвнi pиси.
2.1 .3 ,Цеякi недoлiки хapaктеpнi для теpмiвiв i тepмiнoсиcтeм.
2'1.4 Утвopення теpМiнiB.
2.1 .5 Еквiва;rенти тa iх poль пiд vaс пepеклaдy. Пpиклaди тepМlн1в-eкBlBaлrнтlB.
2.1.6 Клacифiкauiя н.-т. теpмiнoлoгii зa ф1нкцioнyвaI{I{яM i cклaдoм.
2.1.7 Tиг,и тepмiнiв-cлoвocпoлуrень.
2.1.8 Зacoби пepекЛaдy тrpМiнoлoгii: щaнcлiтеpaЦiя, кrrлЬкyB.ll{ня' oписoBий пеpекЛaд.

Teмa 2. Лекcичнi тa гpaмaтиннi оcoбливocтi нayкoвo.теxнiяниx текотiв.

2.2.| Сrcвa.peaslii, влaснi iмeнa i нaзви, неoлoгiзми, iнтеpнaцioнaлiзми i
поевдoiнтеpнaцioнaлiзми' клiше, фpaзеoлoгiзми. Зaоoби ix пеpекJlaдy.

2.2,2 flepeклaд теpмiнoлoгivниx олoвoсттoлyчrнЬ i pеueнь' Пpиклaди.
2.2.З Гpaмraтм,lнi ocoбливocтi нayкoвo.технiuних текcтiв i питання пepекJ]aдy.

2,2.4 Лeкcтrчнi тa гpaмaтиuнi тpaнсфopмaцii пiд чac пеpеклaдy (нa мaтepiaлi

зaгaльнoтехнiчнoi тa гaлузевoi теpмiнoлoгii). Пpиклaди.

Tемa 3. Bиди пrpeклa'цy. Poбoтa з iнrпoмoвнoro нaщoвo-теxнivнolo лiтеpaтypoтo.

2.3.1 Пеpeклaд pevень. Bиди пepеклa.цy.
2.3.2 Aнoтaцiйний i peфеpaтивний пeреклa.ц.
2.3.З oснoвнi види poботи з iнrпoмoвними E..т. тeкcтaми.
2.3.4 Poбoтa зi слoвникoМ. Bиди cлoвникiв' Cлoвники i дoвiдники'
2.3.5 Жaнpoвi i стилiсти.rнi poзбiжнocтi y мoвi opигiнa"'rу i мoвi пepеклaдy.

Tемa 4. Moдyльний кoнтpoль. oгляд i пеpевipкa зaсBoсIlIlя мaтepiа,ry зa TeMaTикoю

<Hayкoвo.тeхнiчний пepеклaд)>. Biдпoвiдi нa зaпитaння з TeopеTичIroгo кypcy.

Пpaкти.lнi заlB.цaI{ня.

Moдyль II <Haукoва кoпtyнiкaцiя>

Змiстoвний модyль 1.
ocвiтa i нayкa. Hayкoвa кoмyнiкaцiя.

Пpaкти.rяi зштяття.

Teмa l : oсвiтa' Moвa нaути i oбмiн iнфopмaцiеro.

1.1.1 Еduсation

Лексикa: Tеpмiнoлoгiнний мiнiмyм зa TeМoю. Лексикo-семaнтиvнi впpaви.

Читaння: Tекcт <Еduоation>. Aналiз текстy. Зaпитaння.
Гpaмaтикa: oгляд вacoвих фopм гpyп Simplе, Continuous, Pеrfеоt.

7



Гoвopiння: Kyiv National Univеrsity of Construction and Arсhiteсturе.
1.1.2 Language of Science

Лекоикa: Tеpмiнoлoгivний мiнiмyм зa TеМoю. Лeксикo-ceмaнтиннi впpaви.
Читаяня: Teкот <Language of Sciеncе>. Aнaлiз текстy. Зaгrитaння.
Письмo: Aлгopитм l{itписaння aнoтaцii. Тицовi клirпе для aнoтaцiй. Aнoтaцiя тeкоту
<Languagе of Sciеnce>'
Гpaмaтикa: Prеsеnt aлd Рast timе: rеviеw.
Гoвоpiння: Univeтsity Еduоation. Kyiv Nationa1 Universitу of Construсtion and
Architeсtuтe.

1.1.3 Information Flow and Communication Pattеms in Sciеnсе

Лeксикa: Tеpмiнoлoгiuний мiнiмyм зa ТеМolo. Лекоикo-cемaнти.rнi впpaви.
Читaння: <Information Flow and Communication Pattеms in Sсiеncе>. Aнaлiз тeкстy.
Зaтlитaяня.
Гpaмaтикa: Aсtivе vs Pаssive.
Пиcьмo: Aвoтaцiя текcry <Information Flow and Communiсation Pattеms in Sciеncе>.
Гoвopiння: Pтominеnt sciеntists in Ukraine.

1.1 '4 Sciеnсе and Sсiеntists

Лeкcикa: Tеpмiнoлoгiuний мiнiмyм зa теМoю' Лекcикo-оемaнтиннi впpaви.
Читaння: Tекст кSсiеncе and Sсientists>' Aнaлiз тeкстy. Biдпoвiдi нa зaпитaI{I{я,цo
тrкcTy.
Пиcьмo: Aнoтaцiйний пеpeкЛaД ТексTy <Sсiencе and Sоiеntists>.
Гpaмaтикa: Impersonal sentencеs. Introductorу ..It',.

Гoвopiння: Prominеnt sсientists in Ukainе.

1.1.5 Fundamental Concеpt of Sciеnce: Мattет and its Classifiоation

Лeкcикa: Tepмiнoлoгi.+lий мiнiмyм зa TeМolo. Лекcикo-оeмaнтиннi впpaви.
Читaнrrя: Тeкcт <Fundamеntal Conоерt of Sсienсе: Matter and its Classification)
Письмo: Writing sсientifiс abstracts.
Гpaмaтикa: Cardinal and ordinal numrrals.
Гoвopiння: What arе thе characteristiсs of truе sciеntists?

1.1.6 Thе Importалое of Sciеncе

Лeксикa: Tеpм iнoлoгi.lний мiнiмyм зa теМoю'
Читaння: <Thе Impoftanсе of sоiеnое). Aналiз текcтy.
Письмo: Aнoтащiйний пеpеклaд yкpaiЪoмoвтroi cтaттi зa фaхoМ.
Гpaмaтикa: Largе and small quantitiеs.
Гoвopiння: What arе thе missions of sciеnсe?

1.1 .7 on thе Importanсr of Confеrеncrs

Лeкоикa: Tеpмiнoлoгiнний мiнiмyм зa темoro. Лекcикo-cемaнтиuнi впpaви.
Читaння: Текcт <on the Importanоe of Confеrеncеs>. Aнaлiз тeкcтy. oбгoвopeння.
Гpaмaтикa: Vетbals: Infinitivе, Gerund, Partiсiplе. Гpaмaтиuнi впрaви.
Пиcьмo: Aнoтaцiя текстy зa теMoIo.
Гoвopiння: Scientific meeting.



1' 1.8 Sоientifrc Confеrences: Gеnеra.l Informatiоn

Лекcикa: Tеpмiнoлoгiвний мiнiмyм зa тeмoIo. Лекcикo-сeмaнтиvнi впpaви.
Читaння: Tекcт <Sciеntifiс Confеrеnсr: Genетal Information>. Aналiз тeксTv. зaпиTaI{ня.
Гpaмaтикa: Verbals: Infinitivе' Gеrund' Particip1е.
Гoвopiння: To be succеssful wr nееd more sоienсe, not less.

1' 1 '9 Еthicа] and Moral Problems of Мodem Sciеnсе

Лeксикa: Tepмiнoлогiнний мiнiмyм зa тeМolo. Лекоикo-сeмaнтиянi впpaви.
Читaння: Tекот <Еthiсal and Мoral Problems of Modеm Sоienое>. Aнaлiз текотv.
з.lпитaння.
Гpaмaтикa: Verba.ls: InГrnitivе, Gетund, Participlе.
Гoвopiння: Social rеsponsibiiitу of sciеnсе.

1.1.10 Thе Usеs of Mathеmatics

Лекcикa: Tepмiнoлoгi.rний мiнiмyм зa теМolo. Лeкcикo-семaнти.rнi впpaви.
Читaння: Текcт <Thе Usеs of Мathеmatics). Aналiз текcтy' зtlпитaння.
Гpaмaтикa: Connеctivеs. Aсtivе-Passivе transformation.
Пиоьмo: Guided writing.

1.1.1 1 Moдyльний кoнщoль. oгляд i пepевipкa зacBoеIlEя Мaтepiaлу зa тeмaтикoro
<Haукoвa кoмyнiкaцiя>. Кoнтpoльнa poбoтa.

Moдyль III <Прoфeсiйнa aнглiйськa пroBa>)

Змiстoвний мoдyль 1.
I-{ивiльнa iнrкенеpiя

Пpaктиннi зaняTTя.

Tемa 1: I{ивiльнa iнженepiя

1.1.1 Civil Еnginеering

Лeкоикa: Tеpмiнoлoгiнний мiнiмyм зa теМoю. Лексикo-cемaнтиvнi впpaви.
Читaння: Tекот <Civil Еnginееring Profеssion (1)>. Aнаrriз текcтy, зaпиTaI{ня.
Гpaмaтикa: Мodal verbs and thеir equivalents in scientifiс Еnglish.
Письмo: Плaн i кopoткий виклaд тeкстy.
Гoвopiння: About myself and my specialty.

1 .1.2 Civil Еnginееring

Лeкcикa: Tepмiнoлoгivний мiнiмyм зa ТеМoю. Лекcикo.ceмaнтиннi впрaви.
Читaння: Tекcт <Civil Еngineering Profеssion (2)>. Aнaлiз текcтy' зtlпитaння.
Гpaмaтикa: Modals and semi-modаls.
Письмo: пиcьмoвий пеpeклaд ypивкy cтaтгi зa спецiальнiоттo.
Говopiння: About myself and my spеcialty.



1.1.3 Civil Еnginеетing

Лeкcикa: Tеpмiнолoгivний мiнiмуъл зa теМolo. Лекcикo-cемaнтиннi впpaви.
Читaння: Tекст <Civil Еnginееring Pтofession (3)>. Aналiз текcry, зaпиTaIIня.
Гpaмaтикa: Affirmative, intеrrogativе and nеgative sentеncrs. Гpaмaти.rнi впpaви.

Письмo: письмoвий пеpеклaд yривкy стaттi зa спецiaльнiсттo.
Гoвopiння: A Post-graduatе сouтsе.

1.1.4 Civil Еnginеering as Cafeеr

Лексикa: Tepмiнoлoгi.rний мiнiмyм зa темorо. Лекcикo.оемaнтичнi BПptlви.

Читaння; Trкcт кCivil Еnginеering Subdivisions (1)>. Aвaлiз текcTy' зaпитaнI{JI.

Гpaмaтикa: Sеquеncе of tеnses. Гpaмaтиннi впpaви.
Гoвopiння: A Post.graduatе сouтsе.

1.1.5 Civil Еnginеering as Carееr

Лексикa: Tepмiнoлoгiнний мiнiмyм зa тeМоIo. Лекcикo-оeмaвти.rнi впpaви.

Читaння: Текcт <Civil Еnginееring Subdivisions (2)>. Aнaлiз TeксTy' зaпиTaння.

Гpaмaтикa: Srquenое oftеnsrs. Гpaмaтиvпi вПpaBи. .
П"."*o. письмoвий пepеклaд ypивкy cтaттi зa опецia,цьнiстro.
Гoвopiння: Why did I decidе to bесomе a PhD сandidatе?

Змiстoвrrий мoДyль 2.
Бyлiвниuтвo i cy'racнi технoлогii

Пpaктиннi зaняття.

Teмa 1: Cyvaсне бyДiвельнe виpoбництвo

2.1.1 Мodem Teсhnologiеs

Лекcикa: Tepмiнолoгivний мiнiмyм зa теМoю. Лeкcикo.сeмaнтиннi впpaви.

Читaння: Teкcт <Мodеrn Tеchnolоgy and Manufacturе of Buildings>. Aнaлiз текстy,

зaпитal{ня.
Гpамaтикa: Rеpоrtеd speеch. Гpaмaтиvнi впpaви.
Гoвopiпня: Еnvironmеntal proteсtion.

2. 1.2 Built Еnvironmеnt

Лекcикa: Tеpмiнoлoгiuний мiнiмyм зa TeМolo. Лексикo.оемaнтиннi впpaви.

Читaння: Teкст кNafural Еnvironmrnt vеrsus Built Bnvironmrnt). Aналrз текcтy,

зaпитaння.
Гоaмaтикa: Causе.and-Еffесt теlationships in tесhniоal wтiting'
ГЬвopiння: Construction and еnviтonmental po11ution'
Пиcьмo: коpoтке есe (700-800 щ'зн.) 

..Do 
уou agтее that еconomic growth conhibutеs to

ооllution?''
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2.1 .3 Dеsign Dеvеlopmеnt

Лeкоикa: Tepмiнoлoгiuний мiнiмyм зa TемoIо. Лекоикo-cемантиrнi впpaви.
Читaння: Tекст <Dтawing Tурes and Scales. 3D Drawings>. Aвшriз текстy, зaпиTaIIня.
Гoaмaтикa: Conditionals: zero and first сonditionals.
ГЬвopiння: Building profossion.
Письмo: письмoвий пеpeкЛaД ypиBкy cтaтгi зa спецiальнiстro.

2.1.4 Design Sоlutions

Лeкcикa: Tеpмiнoлoгi.lний мiнiмyм Зa Tемoю. Лекоикo-семaнтиvнi впpaви.
Читaння: Teкст <Dеsign objeсtives and сalculations>. Aна:riз тексTу. зaпиTaI{ня.
Гpaмaтикa: Conditiоnals: zrro and first conditionals'
Гoвopiння: Building profеssion.

2.1 .5 Меasurеmеnt

Лeксикa: Tеpмiнoлoгi.rний мiнiмyм Зa TеМoIo. Лекcикo-оемaнTичIll впpaви.
Читaння: Tекcт <<Numbеrs and Calсulations)). AIraЛiз текстy' зaпитal{ня.
Гoaмaтикa: Conditionals: sеоond conditionals.
ГЬвopiвня: Building profеssion.
Пиоьмo: alroTaцiйний пepеклa.ц cтaтгi зa опeцiaльнicтro.

Teмa 2: Теxнoлoгiя м aтepiалiв

2.2.1 Materials Tесhnologу

Лекcикa: Teрмiнoлoгi.rний мiнiмум зa тeмoIo. Лекcикo-оемaнтиннi впpaви.
Читаяня: Teкст <Мatеrial Typеs>. Aналiз Teкcтy' зaпитaння.
Гpaмaтикa: Conditionals: sеоond and third conditionals.
Гoвoрiння: Building еnginеer.

2.2'2 Stee|, Conоrеtе, Woоd

Лекcикa: Tеpмiнoлoгiuний мiнiмyм зa теМoю. Лекcикo-семaнтиннi впpaви.
Читaння: Teкcт <Alloy Stееls. Rеinforcеd Conсretе. Еnginеerеd Wood>. Aналiз тeкстiв,

зaпитaння.
Гpамaтикa: Subjunctivе Мoоd. Real and unrеal оondition.
Гoвopiння: Sуnopsis of a book.

Teмa 3: Cтaтикa i дивaмiкa

2'З.1Load, Stress and Strain

Лексикa: Теpмiнoлoгi.rний мiнiмyм зa тeмoтo. Лекcикo-оеМaI{TичIl1 BIIpaви.
Читaння: Tекcт <Load' Strеss and Strain>. Aнaлiз тeкcтiв, зaпиTaння.
Гpaмaтикa: Rеlati vе сlausеs'
Гoвopiння: Syropsis of a book.
Письмo: oписaння книги зa фaхoм.
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2.3.2 Foтce' Dеformation and Failurе

Лeкcикa: Tepмiнoлoгiuний мiнiмyм зa Teмolo. Лeкcикo.cемaнтиuнi впpaви.

Читaння: Teкст к>' Aнa.пiз тeкстiв. зaлиТ.шIня.
Гoaмaтикa: Rеlative оlausеs.
ГЬвopiняя: Rеsеaтсh papеr оommuniсation.

2.3.3 Structural Mесhanics

Лекcикa: Tеpмiнoлoгi.rний мiнiмуъl зa теМoro. Лeксикo-cемaнтиннi впpaви.

Читaтrня: Teкст <Structural Месhaniоs>. Aнaлiз текотiв' зaпиTaння.

Гpaмaтикa: Rеlativе оlausеs and other types of оlausе.

Гoвopiння: Rеsearсh papеr commшtiсation.

Змiстoвний мoДуль 3.
Нayкoвo-тexнiнний пеpeкJlaд зa темaTикo}o дoсЛiдхсення

Tемa 1: Пpaктикa нayкoBo.тrхнiчнoГo пеpекЛaДy зa TrМaтикoю iнДивi.цyaльнoгo

дoолiдження

3 .1 .1
о Читaння i ycний пеpeклaд opигiнaльнoгo нayкoвoгo aнГлoМoвнoгo текстy зa

фaхoм.
. Склaдання TеpмiнoЛoгiчltoгo cЛoвникa зa фaxoM.
. Пиоьмoвий aнoтaцiйвий пеprкЛaд нayкoBих aнгЛoМoBl{их стaтей зa фaxoм.

J . I ,  , L

. Читaння i yоний пеpeклaд opигiнaльнoгo нayкoBoГo al{глoМoBl{oГo текcтy зa

фaxoм.
о Cклa,д,aння теpм iнoлoгi.lноГo слoBникa зa фаХoМ.
о Пиcьмoвий aнoтaЦiйний ПерекЛaд нayкoBиx aнГЛoMoвниx стaтей зa фaxoм.

o Читaння i ycний пеpеклaд oригiнaльногo нayкoBoгo aнглoМoвнoГo тeкcTy зa

фaхoм.
о (gпaдaння тeрмiнoлoгiннoГo сЛoBHикa за фaхoм.
o Письмoвий aнoта-цiйний пrpeклaД нa}кових aнГлoМoвниx стaтей зa фaхoМ.

з,| .4
о Читaння i ycний пеpеклa'Ц opигiнaльнoгo нayкoBoГo aнГЛoМoвнoгo TeксTy зa

фaхoм.
о Cклa,цaння теpмiнoлогivнoгo слoвникa зa фаxoм.
. Письмoвий aнoтaцiйний пеprклaд нayкoBиx aнГлoМoвних отaтей зa фaxoм.

3.1.5
. Читaння i yоний пеprклaд opигiнaльнoгo нayкoBoгo al{глoМoвнoГo Teкcтy 3a

фaxoм.
о Cкпaдarrня теpмiнoлoгivнoгo слoвникa зa фaxoм.
о Пиcьмoвий aнотaцiйний пeрeкЛад нayкoвиx aI{ГлoМoвниx cтaтей зa фaхoм.



3. 1.6 Зaхиcт iндивiдyaльвих pефepaтивниx poбiт.

3.1.7 Зaxиот iндивiдyaльниx pефеpaтивних pобiт.

зМIсT I сTPУкTУPA III.циBIДУAЛЬIIOI PЕФЕ'PAтиBIIOI PoБoTи
Iндивiдyaлънa pефepaтивнa poбoтa cклaдaeTЬcя з тaкиx чaотин:

. титyльний apкyшI
о змicт poбoти
. oгЛяд opигiнальних вiт.тизняниx Еa).кoвиx i нaщoвo.теxнi.пrих poбiт/отaтей зa

тeMaTикoIo дocJliдясенrш i склaдaння пиоемних шroтaцiй aнглiйоькoro мoвoro;
. сЛoвIlик теpмiнiв i термiнoлoгi.lниx слoBoсПoлrlень oбсягoм 100 лeкcичIlих

о.щ,lницЬ зa TeMaтикoю дoслiдження;
. cинoпсис Мoнoгpaфii зa фахoм aнглiйcькoю мoвoтo;
о пoвi'цoмлення пpo нayкoBr дocлiддeння alrглiйcькoю Мoвoю;
о пиcьмoвий пepекJlaд yкрaiнськoтo мoвoro opигiнaпьI{oгo нa}кoвoгo текстy зa

тeМaTикolo .цocЛiдяrеrтrrя oбоягом 200 тио. дpщoвaниx знaкiв.

BиMoги Дo OФOPMЛЕнIUI PoБoTи

Pефеpaтивнa poбoтa пoвиннa буи нa6paяa B TексToBoМy pедaктopi Мicrosoft
Word for Windows (.{oкyмeнт Word 97-2003 aбo пiзнirпoi вepcii) i рoздpyкoвaнa нa
apкyIшi палepy фopмary A4' Шpифт 13.14 пт Aтial aбo 14.15 пт Тimеs Nеw Roman,
мiхсpядкoвий iнтepвал _ <мнoжник> 1,5. Пoля _ звичaйнi. Cтopiнки пpoнумepoвaнi.

Лiтеpaтypa, якy pекoМеI{дoBaнo для Bикoн.шlнЯ pефеpaтивнoi poбoти, цe
opигiнaльнi аrrглoмoвнi BидaI{I{я (мoнoгpaфii, збipники отaтей, oкpемi cтaттi) зa
Teмaтикoю дoслiдження aсп ipaнта.

Taкoж зa piпreнням BикЛa.цaчa викoнaння peфepaTивнoi poбoTи Мoже бyти
пpиpiвняне 'цo yчacтi acпipaнтa y мiжнapoднiй aбo вcеукpaiнськiй нayкoвo-пpaктичнiй
кoнфepенцii з пyблiкaцiero y мaтеpiа,тaх кoнфеpенuii Tез висTyпy (лoпoвiлi) нa о.цнy з
Teм' дoтичних дo змiстy диcциплiни' aбо пyблiкaцiя cтaттi нa oднy з Taких тeм в iнших
нayкoвих видaнI{ях.

Pефеpaтивнa poбoTa Мae 6ути нaдыla для пеpевipки вчacнo, т{r пiзнirпе, нiж зa
двa тижнi .цo icпитy з aнглiйcькoi мoви. Bиклaдa.r Мaс пpaBo виМaгaти вiд aспipaнтa
.цooflpaцIoBallня oкpeМих poздiлiв aбo yciсi poбoти цiлкoм' якщo вoнa нe вiдпoвiдaс
вcтaI{oBлеEиМ виMoГaм.

MeтoДи кoнТpoлю тa oцiнroвання знaпь

Пoлiтика щoдo aкaдeмiuнoi добрoчeснoсTi
Tекcти iндивiдyаrлЬIlих зaBдaнЬ (y фopмi пpезентaцiй aбo в iнrпих фopмaх)

пеpевipяtoтьcя нa плaгiaт. ,{ля цiлей зaхистy iндивiдyaльнoгo зaвДzlння opигiнальнiоть
тrкстy Мaс cкЛадaти не МeI{[Iе 70%. BиключeннЯ оTaIIoвЛять випa.цки зapaхyвaння
пyблiкaцiй acпipaнтiв y мaтеpiaлaх нayкoвих кoнфepенцiях тa iншиx нayкoBих
збipникaх. якi вlке пpoйrпли перевipкy нa плaгiaт.
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Cпиcyвaння пiд чaо тeотyBaт{ня тa iнпrиx oпитуBaнЬ' якi пpoвoдятьоя y
письмoвiй фopмi, зaбopoненi (зoкpемa 3 BикopисTaнI{ям raджетiв). У paзi виявлення
фaктiв списyвaння з бoкy стyдентa вiн oтpимye iнrпe зaвдaння. У paзi пoвтopнoгo
BияBлoI{ня Пpизнaчaeтьcя дoДaTкoBе зaняттЯ дJIя пpoхoДження теотyвaннЯ.

Пoлiтикa щoдo вiДвЦyвaння
Acпipaнт, який пpoпyстив ayДиTopl{e зaняTTя з пoвa)кIlих пpичин' мae

ПpoдеМoнcтpyвaти BикЛадaчy тa нaдaTи дo декal{aTy фaкyльтeтy (вiддiлy дoктopal{тypи
i acпipaнтщи) дoкyМel{T, який зaсвiд.ryо цi пpинини.

Acпipaнт, який пpoпyотив лeкцiйне зaI{яTTя' пoвиI{eI{ зaкoнcпeктyвaти змiст
цЬoгo зaняTTя тa пpoдеМoнcтpyвaти кoнопект виклa,цaчy 'цo склaдaння за,riкy'

Acпipaнт' який пpoщlстив пpaктичнr зaIIяT"гя' пoBинен зaкoнспектyBaти
джеprлa, якi бyЛи визнaчeнi виклaДaчеM як oбoв'язкoвi Для кoнсПrкT}ъaння, Ta
ПpoдеМol{стрyвaти кoнcпeкT BикJ]aдaчy до оклaдal{ня за,тiку, a тaкoж викoнaти
iндивiдyальнe зaвдaння' якщo йoгo викoнaння бyлo пеpе.цбaчене плaнoМ зaЕяття'

Зa oб'eктивних пpияин (xвoрoбa, мiя<нapoднe cтtDкyBaEня тoщo) нaв.raння мoже
вiдбyвaтиоь в oнлaйн pежимi зa пoгoдяtенням iз кеpiвникoм куpcy.

Mетоди кoнтpoЛю
ocнoвнi фopми yяacтi acпipaнтiв y нaвчaлЬнoМy прoцeсi, щo пiдrягaють

пoтoчIIoМy кoнтpoЛю: виcTyп I{a пpaктиЧних зaнЯттях; дoпoBl{rння' зaпитaЕня дo
BисT}.IraючoГo. pеueнзiя Ita BисТyп: yчaсТЬ y.Цискусiяxi aнaлiз пepшoдrкерел; письмoвi
зaвдaння (теcтoвi, iндивiдyaльнi poбoти y фopмi pефеpaтiв); тa iнrпi пиcьмoвi poбoти,
oфopмлeнi вiдпoвi.цнo .цo виМoг. Кoжнa темa кypcy' щo винеcенa нa лекцiйнi тa
пpaктиннi зaняття' вiдпpaцьoвуеться aопipaнтaми y тiй uи iнrпiй фopмi, нaвrДенiй
вище. oбoв'язкoвa пpисyтнicть нa лекцiйних зaняTтяx' aктивнiсть вПpoДoвж ceМecтpy'
вiдвiдyвaння/вi.цпpaцIoBal{нЯ yоiх семiнapських зaнятЬ' Bикoнallня iнrпиx видiв poбiт'
пepедбa.rених нaвчaлЬниМ плaнoм з Цiсi диоциплiни.

Пpи oцirтroвaннi piвня знaнь aопipaнтa aнaлiзy пiдлягaють:
- xapaкTеристики вiдпoвiдi: цiлiснiсть. пoBHoТa. лoгiчнiсть.

oбщyнтoвaнiсть, прaвильнicть;
. якicть знaнь (стyпiнь зacBorl{ня фaктитнoгo мaтеpia,тy): ocмиcленiсть'

гЛибинa. гнyнкiсть. дiсвiсть. системнiсть. узaгaльненiсть. мiцнiстьl
. стyпiнь сфоpмoвaностi yмiння пoслнувaти тeoрiю i пpaктику пiл нaс

pозгЛядy cитyaцiй, пpaкTичI{их з.rB.цaнь;
- рiвень вoлoдiння poзyмoвиMи oпeрaцiями: вмiння aнaлiзyвaти.

синтeзyBати' пopiвнювaти. aбстpaГyBaTи, yзaГaЛЬнювaTи. рoбити виснoвки з пpoблeм.
що рoзглядaloтЬcя;

-  п n г р i п .-l дlялЬнocTl: ).Мlння виявляти пpooлеМи' poзв язyBaти lх'

ФoрМyBaTи гlПoTези;
. caмoотiйнa poбoTa: poбoтa з нaвчaJlьнo-МeтoдичI{оIo' нayкoвoю'

дoпoмiжнoro вiтчизнянoro тa зaрyбiжнoro лiтepaтуpoтo з питaI{Ь' щo poзглядaютЬcя'
yмiння oтpимрaти iнфopмaцiro з piзвoмaнiтних д}керел (тpaдиuiйних; спецiaльних
пepioди.rниx видань, ЗМI, Intеmеt тoщo).

Teстoвe oпиryвання Мo)кe пpoвo.цит|lcЬ зa oдним aбo кiлькoмa змiстoвими
МoдyляМи. B ocтaнньoмy випaдкy бaли, якi нaрaxoвyloтЬся aспipaнтy за вiдпoвiдi нa
тестoвi питaння, пoдiляroться мiж змiстoвими Мo,цyляМи.

Peзyльтaти пoтoчнoгo кoнтpoлю зaнoоятЬся .цo )кypI{aлy oблiкy poбoти.
Пoзитивнa oцiнкa пoтo.rнoi yспiтпнocтi aспipaнтiв зa вi.цо}тнocтi пpoпyщeниx тa
нeвiдпpaцьoвaних семiнapськиХ зaнять тa пoзитивнi oцiнки зa iндивiдyальнy poбoтy с
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ПЦсyмкoвий кoнтpoлЬ здiйснroeтьcя пiд чaо пpoведеннЯ

}p.rxyвallняМ пiдcyпlкiв пoтoчнoгo Ta мoдyлЬI{oГo кoнтpoля. Пiд
кoIITpoлIo Bpaхoв}тoтЬcя peзyлЬTaти здa.ri yciх видiв нaвuальвoi

пiдстaвoro ,цo пiдсyмкoвoi фopми
вiдпpaцьoв1тoться y paзi пpoпyокiв.

кoнтpoJlтo - 3алiку Бaли зa ayлитopнy poбoтy

зaлiкoвoi cеcii з
чac сrМeстpoBoгo
poбoти згiднo зi

cтpyктypolo кpедитlB.
oцiнloвaвня пpoBoдитЬcя зa 100-бальнoю пк.lлoIo. Учacть в poбoтi впpoдoвж

cемеcтpy _ 100.
Фоpмa пiдс1т,rкoвoгo кoнтpoлю _ зaлiк.
Ба,rи нapaхoвytoться зa нaсTyпним спiввiднorпенням:
. cемiнapcькi зaвдaння 30o% cемеотpoвоi oцiнки;
- iндивiдyaЛьнa poбoтa 30 0/o ceмеотpoвoi oцiнки;
- Мo'цyльний: TecтoBий (зaлiковий) - 40 o% cемеcтpoвoi oцiнки.

PoзпoДiл балiв Для Дисциплiци з фоpмoro кoнтpoЛIo eк3a}teн

IПкaлa оцiнювaння: нaцioнaльна тa ЕCTS

Умoви дoпyскy Дo пiдсyмковoгo кoнтpoля

Aспipaнтy, який мaе пiдcyмкoвy oцiвкy зa диcциплiнy вiд 35 дo 59 ба,riв,

пpизнaчaетЬся .цoдaткoBa зaлiкoвa cеciя. B цЬoмy paзi вiн пoвинен викoI{aTи дoдaтковi

зaвдalrня' визнaчeнi викJla.цaчeМ.
Acпipaнт, ЯК|4й тIe здaв т'aбo не зaxиcтив iнДивiдyaльне зaBдaння, не

дoпyскастЬся дo с кJTa'цаrння зaJIiкy.
Acпipaят' який нe викoIIaB вимoг poбouоi прoгpaМи пo змiотoвиx мoдyлях, нe

дoпyскaeться дo cкЛa.цal{ня пiдсyМкoвoгo кoнтpoлIo. B цьoмy pазi вiн I1oBиI{еI{

викoIIaTи визEaчеIIe BикЛaдaчrМ дoдaткoBe зaB.цaнEя пo змicтy вiДпoвi.цниx змiстoвих

Пoтoчнe oцiнroвшrвя

Мoдyльний
кolrTpoлЬ

Cyмa
бaлiв

Moдyлi

I п Ш
кP

(Pефеpaтивнa
poбoтa)

20 20 20 30 10 100

Cyмa бaлiв зa вci види
нaвчaльнoi дiяльнoстi

oцiнкIa ЕCTS oцiнкa зa нaцioнaлЬIlolo шIкaJIoIo

90 - 100 A

Зapaхoвaнo
82-89 B
'14-8r

с

64-.7з D
60-6з Е

35-59 Fх
Hе зapaxoвaнo з Мoх{ливlcтIo пoвтoplloгo

склa-шaння

0-з4 F
Hе зapaхoвaнo з oбoв,язкoвим пoвтopниМ

вивЧенняM дисциплiни
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Moдyл1в в пеp1oд Мlхt oclloвItoю тa ДoдaTкoBoтo cесlяМи.
Aспipaнт Мae ПpaBo Ira oпpoтecTyвaнI{я резyльтaтiв кoнтpoля (aпeляцiro).

Пpaвилa пoдaIIня тa poзгЛя.цу aпеляцii визнaченi внyщilпнiми дoкyМel{тaМи кI{УБA,
якi poзмiщенi нa сaйтi кнУБA тa змiст якиХ дoвoдиться дo aспipaнтiв нa пo.raткy
вивчeння диcциплiни.

Пoлiтикa щoдo aкaдемi.rноi дoбpoчrспoстi

Teкcти iндивiдy{rЛЬI{их зaBдaI{ь (кoли вoни викoн)Дoться y фopмi пpeзeнтaцiй
aбo в iнrпих фopмaх) пеpевipяються нa плaгiaт' .{ля цiлей зaхиcтy iн.цивi,цyaльнoгo
зaвдzшня opигiнaльнicть тeкcтy Мaс склaдaти нe Меншe 70o%. Bиклtoчення ст.шIoвЛяTЬ
випaдки зapax)вaння гryблiкauiй acпipaлтiв y мaтеpiaлaх нayкoвиx кoнфrpeнцiй тa y
нayкoвих збiprтикax, якi вlке пpoйrпли перевipкy нa плагiaт.

Cпиcyвaння пi.ц чaс TrcтyвaннЯ тa iнrпиx oпит}ъaнЬ, якi пpoвo.цяTься y
пиcьмoвiй фopмi, зaбopонeнi (зoкprмa iз викоpистaнням raджeтiв). У paзi виявлeння
фaктiв cписyвaвня з бoкy стyдеятa вiн oщимyс iнше зaвдaння. У paзi пoвтopнoгo
вияBЛeI{ня признaчaeTЬcя ДoдaTкoвe зaEяTTя .цля Пpoхoджrння TесTyвaннЯ.

MетоДичrre зaбeзпrчeння Дисциплiни
1. Aцглiйськa мoвa. Hayкoвo-тexнiчний пopеклaд: кoнсПeкT лeкцiй / Укл. o. B.

Пaнiнa. - Киiв: КHУБA, 2О|8. -IЗ2 c.
2. Davydоva N. Еnglish for Natural Sсiеncеs' / N. Davydоva, I. Nikitchеnko. . K.:

Parliamentаry Pub1ishing House, 2004' - 407 p.
3. Martin Hеwings, Advancеd Grammar in Usе: A sеlf-study rеferеnоe and praсtiоe

book foт advanсеd lеamеrs of Еnglish' Third еdition, Cambтidgе Univeтsity Press,
2013. - 294 p.

4. A.R. Bolitho & P.L. Sаndlеr' Leam Еnglish for Sсienоe, Sevеnteеnth impression,
Lоngman, 1997. - 108 p.

5. Nancy Duke S. Laу, Dеvе1oping Rеading Skills for Sсiеncе and Tеоhnology, Colliет
Мaсmillan Canada, Inc., 1988. - 172 р.

6. Mark Ibbotson, Profёssional Еnglish in Usе. Еnginееring: Tесhniсal Еnglish for
Professionals, Cambridgе University Prеss '2О1З. - |44 p.

1 ' Kaф Coх, David Hill, Еnglish for Academiо Puцposеs, Pеarson Еduсation Australia,
2007. - 166 p.

Елeктpoннi peсypcи:
1. Dеsign of A Sustainablе Building: А Concеptual Framеwork foт Implеmеnting

Sustainability in the Building Sеctor bу Petеr o. Аkadiri (Author), Еzеkiel A.
Chinyio (Author) and Paul o. olomolaiуе (Author) . Haзвa з eкрaнy. . Pежим
дocтyпy: www.mdpi.com/j oumd/buildings/

2. Gтееn Building: Guidеboоk for Sustainable Arсhitеcturе 201Oth Еdition by Мichaеl
Bauer (Author), Pеtеr Мёslе (Author), Miсhaеl Sоhwarz (Author) . Haзвa з eкpaнy.
. Peжим дocтyпy:
http://librarv.uniteddivеrsity.coop,/Еcological Buildingy'Greеn Building-
Guidеbook for Sustainablе Architеcturе'pdf

3. Buildings - opеn Aооеss Joumal - Haзвa з екpalry. - Pежим ,цoотyпy:
www.mdpi.com/j oumal/buildings/

4. Grееn Infтastruоturе: Smart Consеrvation fir thе 21,.Century by Mark A. Bеnediсt
(Author) and Еdward T. MсMahon (Authoф - Renеwable Rеsourсеs Joumal, 2002. -
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