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Meта та зaB.IIaнЕя нaвчaльнoi дисциплiни

Мeтoro .циcциплiни ''Iнoзeл,rна мoва (анzлiйcька мoва)', Для aопipaнтiв €
вдocкoнUIrI{I{я МовЛgIIltсBиx кoмпeтeнцiй в paМкax нayкoвo.дoслiднoi дiяльнocтi, a сaмe
poзпiзнaBal{ня нayкoBoгo сTиJПo aнглiйcькoi мoви, знaяня йoгo хapaктеplrиx ocoбливocтeй тa

спocoбiв пеpeКлaду. }l.lвиЧoк аналiзy. пеpекЛaду тa aнoТyBaння opигiнальнlтx нayкoBo.
тeхнiчних cтaтей тa iнших мaтepiaлiв зa спецiaльнiстlo, зacвoeння фaхoвoi теpмiнoлoгiuнoi
лeкcики.

Перспeктивa Hayкoвoгo зрoстy с}пraснoгo дoслiдникa тiснo пoв.язaнa не тiльки з

нaявнicттo пpoфeсiйних знaнь i вмiнь, але й з йoгo зaгaльнooсвiтнiМ i кyЛЬтyp}tиM piBнеM,

кpyгoзopoМ. Toмy oдним з icтoтних кoМпoll9нтiв пi.цвищення нaщoвo.дoслiднoгo

пЬтенцiaлy с знaння oднiei wt нaвiть кiлькoх iцoземниx мoв. B yмoвax глoбальниx

iнтегpaцiйниx пpoцеciв, чaсТинolo якиx е poзBиToк i пoглиблення Мiжнapo,щ{их нayкoвo-

'.*nй""* i iнших кoнтaктiв. пpофесiйне спiлкyвання iнoземнoю MoBoIо (як yснe. тaк i

писeмне) .цoпoМaЛaс oсoбистoсТi poзвивaтися. пiдвищyвaти свiй зaгальний. iнтелектyальний
piвень, a гoлoвне * e невi.ц'eмнoIo cклaдoBolo ,цiяльнoстi cучaсI{oГo фaxiвця тa oбoв'язкoвoro

пepeдyмoвоIo yопiшlнoi прoфеciйнoi кap'сpи.
Зacтoсoвyтouи глoбшtьнy lлкалу вoлoдiння jнoзeмнoro МoBolo y cyчacниx пpaкTиrп{их

yМoвax aопipalrтcькoГo кypсy ДЛя }teМoBtlих спецiальнoстей, нaйбiльпr pеaльним бу.Цe

ouiкyвaти отyпiнь вoлoдiння y Мex(ax вiд piвня B2 (Vantagе - пpocyнyтий) ло С1 (Еffеоtivе

opеrational Profiоiеnсy - aвтoнoмний) i вище, тoбтo C2 (Мastеry - кoМпетеI{TIIий).
Biдпoвiднo дo Зaгатlьнoевpoпейськиx pекoмендaцiй кHеза:lетtний кopиcтyвav> piвня

82 мoже poз}a{iти ocнoвнi iдеi текcтy як нa кoнкpетт{y, тaк i нa aбcтpaкTlry тrмy' y тoМy

числi й диcкycii зa фaхoм. Moже вiльнo cпiлкyвaтиcя з нociями мoви. Мo)ке viткo, дeтальнo
виcлoBитиcь нa шиpoке кoлo тeМ' BиpФкaTи cвoю д).^4кy з певнoi пpoблеми, нaвoдЯчи
piзнoмaнiтнi aрГyМенти зa i пpoти.

<.{oсвiд.rений кopиcтyвaЧD piвня C1 мoже poзyмiти rпиpокий cпeкТp дoотaTIIЬo
склa.цI{иx Ta oб,сМних текcтiв i poзпiзнaвaти iмплiцитнe зI{aЧeння. Moжe вислoвлтoвaтиcь

IпBи,цкo i cпoнтaннo бeз пoмiтних yTpyдЕенЬ, пoв,язаяиx iз пorпyкoм зaсoбiB виpaжeння.

Moже eфективнo i гнy.rкo кopиcTyвaтисЬ МoBolo y суcпiльномy життi, нaвнaннi тa рoбoтi.
Мoже чiткo, лoгivнo, детrrЛЬно вислoвлюBaТись нa склaднi теМи. дeмoнсTpyтoти свiдoмe

вoлoдiння ГpaмaTичниМи cщyкТypaми' кoнrктopaми Ta зв'язними пpoгpaМaМи

виcлoBлIoваш{ня.
(,цocBiдчений кoрисTyвaч) piвня C2 мoже poзyмiти без yгpyднень пpaкTичIIo Bсe' щo

яyе aбo читae. Мoжe BиЛyчити iнфopмaцiю з рiзЕиx yониx Чи ПисьМoBих джrpел'

узaгaJIЬIIити i.i i зpoбити apгyМенToвaний виклa'ц y зв'язнiй фopмi. Moжe Bиcлoвлювaтись

cпoнтaI{нo' дуже IIIBи.цкO i тоuнo, дифrренцiюIочи нaйтoнrпi вi.цтiнки смислy у ,Цoвoлi
скЛaдI{иx cитyaцiях. (Зaгarrьяoевpoпейськi PeкoменДaцii з мoвнoi ocвiти: виBчеI{I{я'

Bиклaдaння' oцiнIoBaнEя/ Hayк. pед. yкp. BиДaEня ,ц.пe.ц.н., пpoф. C.Ю.Hiкoлaевa. _ К.:

Лeнвiт. 2003. _ с. 45-48.)
Пpoгpaмa acпipaнтськoгo iнrпoмoвнoгo к)?cy пeprдбaчaс нe липIе oпрaЦьoвyBalrl{я

oкpeMиx теМ зaгa;lЬнo.нayкoвoi й вyзькoпрoфeсiйнoi опpямoвaнoотi' aлe й повтopeння,

poзшиpення й зaкpiплення неoбxi.цниx дJUI aктивнoгo вoлoдiння iнoземнoтo мoвoro

вi.цoмoстeй гpaМaтичEoгo й лeкcичнoгo xapaкTеpy.
Cистемaти.rнa poбoтa нaд iнoземнoю МoBoю пoвиннa вкЛIoчaти plзнl мoBн1 acпекти' a

caмr: чиTaI{ня' ayДiтoвaння' МoвЛення' aна,Tiз й BiдтBopeння iнфopмauiТ, iТ cпpийнятгя й

зacBoeння блoкaми, чЛенyвlulня синтaксичEиx кoнcтpyкцiй нa кoМпoнеIlTи' вичлен}ъaЕня

cеМaнTичI{o кJIючоBих кoнституaнтiв (cлiв тa слoвоcполуreнь) з тrкcTy тoщо.

Poбoтa нaд теpм iнолoгiнн и М и одиllицяМи в плaнi iх зaсBorт{ня. зaпaм'ятaння й

вiдтвopення пoвиннa бaзyвaтись tlе Лишe нa piвнi ПpoстoГo тepмiнy. aле й теpмiнiв.



cлoвocпoлr{eнЬ, poзyмiнIrя iх пoбy'Цoви тa стpyктyplro.crМaнтичниx осoбливoстей'

мiжкомпoнeнтних внyтpiпrнiх зв'язкiв тa ф1нкцioнрaння в цiлoму текстi.

fuкepеЛами .цля мoвнoi пiдгoтoвки е opигiншrьнi мoнoгpaфiuнi видaнця, стaттi тa

MolroгрaфiЦri oгляди, дoпoвiдi нa мiжнapoдниx симпoзiyмaх, конфеpенцiяx i cемiнapaх;

лiтepaтурa зaгaЛьнoI{ayкoBoi тa зaгaльнoкyлЬт}рнoi спpямoвaвoстi; мaтеpiали iнtшoмoвниx

3MI. Cьoгoднi вeличeзнi мoжливocтi дЛя пoшyкy неoбxiДrroi лiтepaтypи тa iнrшoi вiдпoвiдrroi

iнфopмaцii нaдaо Iнтеpнет.
oснoвrra Метa виBчеIlня iнoземнoi МoBи B paмкaх acпipaнтcькoгo кypcy _ цe

дocягIlення тaкoгo piвня вoлoдiння МoвлeннeBиМи кoмпeтенцiями, який .цoзвoляе ефeктивнo

кopиcтyBaтиcь зЁaЕI{яМи i вмirrнями як письмoBoi' тaк i yснoi Moви y пpoфесiйнiй'

aкaдемiчнiй тa couia;rьнiй cфеpi.
Poбoua пpoгpa.мa мiотить Bитяг з EaвЧaльI{oГo пЛaнy' МoTy BивчеIlIlя' кoМпеTеI{п{ocT1'

якi мae 3дoб)rПr acпipaнт, пpoгpaмнi peзyЛЬтaти яaBчaння' .цaнi щoдo виклaдaчiв' змiст

к}pcy' теМaтикy пpaктичI{их зaI{ять, виМoГи дo виконaння iндивiдyaльнoгo зaвдalrня, шкtl"тIу

oЦiнювaнrrя знaяь, вМiнЬ Ta l{aвичoк aспipaнтa, poз,яснення ,цeякиx aспектiв opгaнiзaшii

IIaBчaJIьIIoГo пpoцеcy, спиоoк llaBчaЛЬт{o-МrToдичIIoгo зaбезпечeння' ,цжrpeл тa лiтеpaтypи

дJlя п1,цгoToвки 'цo ПpaкТичних зaняTь тa Bикoнaння tндивiдya,тьнoгo зaBдaliня. AбсoлIoтнy

бiльпriсть пoзицiй зi спискy poзмiщенo нa oсBiтIrЬoМу оaйтi КHУБA aбo ж зa цiеlo aдpесoro

мiстяться пocилtш{ня нa цi джеpелa тa лiтеpaтypy в iнтернетi. Taкoж пpoгpaмa мicтить

ocI{oBI{l пoЛo)кrння щoдo пoЛiтики aкaдемiчнoi дoбpouеснoотi тa пoлiтики вiдвiдyвaнoстi

зaнять.

Кoмпетеrrтцостi aспipaнтiв, щo фopмyrоться B peзyЛьтaтi заcвoсння дисциплlни

Iнтегpaльпa
Кoмпетентнiсть(IК)

Iк здu.й"'" пpoдyкyвaти нoвi iдei, poзв'язyвaти

в Y н еTa зI{aченI{я.

кoмплекснi пpoблеми в гaлyзi apхiтектypи тa
бyлiвниuтвa в сфepi бyлiвниuтвa i цивiльнoi
iнженеpii тa/aбo .цocлi.цницькo.iннoвaцiйнoi
дiяльнoстi, зaстoсoвyBaтI.l метoдoлoгiтo нayкoвoТ тa
педaгoгiчнoi дiяльнoотi, a тaко)к пpoBoдити BЛacне
нayкoвe дoслiджeння, peзyльтaти якoгo мaloтЬ

A



Загaльпi
кoмпeтeнтнoстi (ЗК)

ЗК01. Здaтнicть ,цo aбстpaкTнoгo МислеIlня, aнaлiзy тa
сиHтезу нoвих тa кoмплексниx iдей.
ЗК02. Здaтнiсть дo caмoотiйнoгo пoшyкy' oбpoбки Ta
aнaлiзy iнфopмaцii з piзних джеpеЛ. фopмулювaти тa
oбгpyнтoвyвaти нaукoвi гiпoтези. ПрoвoдиTи тa
yПpaвЛяTи zlктyaльниМи HayкoвиMи дoслiдженнями
iнвoвaцiйнoгo xapaктеpy.
ЗК03. Здaтнjсть прaцювaти в мiжнapoднoмy
кoнтекотi нaд iдeнтифiкaцiеro aктyaльних нayкoвиx
пpоблeм. ге}lерyBaТи нoвi креaтивнi iдеТ.
зaсToсoвyвaTи нecтaндapтнi пiДxoди дo виpiшeння
cклaдних i нетипoвих зaв.цaнЬ з дoтpиМal{няМ
пpийнятих B нayкoвoмy свiтi клтoчoвих зaсaд
пpoфеciйнoi етики, МopaJlьнo-rтичниx нopМ тa
мiжкyльтуpних цiннocтей.
3К05. Здaтнiоть пpeзентyвaTи pезультaти нayкoBих

дoсЛiД)кеi{Ь, веcти фaxoву нayкoBy беciдy тa дискycito
iз rпирoкoтo нayкoвoю спiльнoтoю тa гpoмaдськiстto.

фopмyвaти нayкoвi тексти в пиcьмoвiй фopмi, y тoмy
числi iнoземнoю MoBoIo, opГaнlзoвyвaти Ta IIрoвoдити
нaвчальнi зaняття, викopисТoByвати пpoгpeсивнi
iнфopмaцiйнo.кoмyнiкaцiйнi зacoби.

Фaхoвi
кoмпетентнoстi (ФК)

ФК01. ЗдaтнicTЬ дo сиcтeМнoгo aI{aJIiзy сB1тoвol

нayкoвo.технiннoi iнфopмaцii, з фopмyлтoвaнням
виcнoвкiв вiдпoвiдттo дo цiлей .цoолiджeння в cфеpi
бyдiвттиЦтвa тa Цивiльнoi iнжeнеpii.
Фк09. З.цaтнicть пprзrнTyBaти peзyЛЬтaти
дoслiджень y виглядi пyблiкaцii' oфopмлювaти
заJIBки I]a видaчy oxopoнHих дoкуlvteнтiв Тa
o,IpиMaння нayкoвиx гpaнтiв. oфopмлювaти aкти
BIIрoвa'Щкeння тa нayкoвi звiти, poзpoбляти
нaBчaЛЬнo-Мeтoдичнy лiтеpaтщу тa пpезeнтauii
ocвiтнiх кvociв.

ПP01. З.цaтнicть пpoдrмol{стpyвaти знaнI{я Ta poзyМiнl{я фiлoоoфcькoi Метoдoлoгli
нayкoвoгo пънaння, пcиxoлoгo-педaгoгiчних aспекTiв прoфеоiйно.нayкoвoi дiяльнoстi,
влaсний нaщoвий свiтoгля.ц тa МoрaЛ Ь}ro.кyлЬTypнi цiннoстi.

ПP03. Boлoдiння знzlllцяМи тa нaBичкaМи yоногo тa письмoвoгo спiлкувaння ДеpЯ(aBlroю
тa iнoзeмними МoBaми, a тaкo)l( з BикopиотaнняМ cyчaсниx iнфopмaцiйних тeхнoлoгiй тa

зacoбiв кoмyнiкaцii, вклтoчaтo.ти спeцiальну тepмiнoлoгiтo, нeoбxiднy ,цJUI пoBIIoгo
poз1тnriння iнrшoмoвних нaукoвиx текстiв. пpoBеденl-lя лiтеpaтypнoго пoшyкy, yсHoгo Ta

пиcьМoBoгo ПprД'OfaBJreнrrя резyльтaтiв нayкoвиХ дoслi.цжeнь, ведеIlEя фaхoвoгo
I{ayкoBoгo дiaлoгy, пpaцюючи в мiжнapoднoмy кoнтекстi з piзниМи стeйкхoлдеpaми
гzrлyзi' викopистoв}1oчи нaBики мiжocoбистicнoi взaсМoдii.

ПP10. Boлoдiти сyчaсHиМи iнфopмaцiйними тrхнoлoГiяМи для poзpoбки, opга:тiзaцii тa

yпpaBлiнI{я нayкoвиN,{и пpoсктaМи тalaбо нaукoвиМи ,цoоЛiд)кrннями в cфеpi будiвниЦтвa
тa цивiльнoi iнlкенеpii, пpезентaцii ix pезyльтaтiв y пpoфеciйнoМу cepeдoBищi чrpeз



ПP11. .{емoнcтpyBaти системний нaукoвий свiтoгляд тa фiлocoфcькo-кyльтуpний
кpyгoзip, який вклroчaе poзвинrне кpитичнe МиcЛel{Ilя, пpoфeсiйнy етикy, aкaдемivнy
дoбpoчeснiсть. пoвaгy дo piзнoмaнiтнoстi тa мультикyльтуpнoстi в пoсднaннi з
вoлoдiнням пеpедoBиМи М9To.цикa]\4и Bикпaдaння y вищiй rпкoлi i пoстiйним
сaМoвдocкoнzrленням пpoфеciйнoГo Ta нayкoвoгo piвня.

ПP12. Здaтнiсть дo бeзпepеpвнoгo с.lMopозBиTкy Ta caМoвдocкoнaЛeння, ефeктивнoi
caмoотiйнoi пpaцi, вмiння oTpиМyвaTи 6aжыlиil peзyЛЬTaт в yМoваrх oбмeженoгo vacy з
aкцeнтoм нa пpoфесiйнy с1тtлiннiсть iз дoтpимaнняМ еTичIlих мipкyвaнь. yмiння тa
нaвички пpоBoдити мoнiтopинг poбiт тa вчaснo вIlocиTи кoprкTиBи в плaн poбiт зa
пpoектoМ B cфеpi бyдiвництвa тa Цивiльнoi iнжeнеpii.

ПP13. Здiйснroвaти yспirпнy iннoвaцiйнy нayкoвo-тeхнivlry .цiяЛЬtliсTЬ y coцiaльнo-
opiентoванoмy cyспiльcтвi нa ocнoвi мiжocoбиcтicниx взaемoвiдносин дЛя MaксиМaльI{oгo
с.lмoвиpокeння нa oснoвi теpпимостi' психoлoгiчнoi сумiснoстi тa етики пoведiнки.

Пpoгрaмa нaвчaльrroi,цисциплiни
Мoдyль I <<Hayкoвo.тeхнiяний пepeклад>>

Змiстoвrrий мoдyль 1.
Haукoвий сTиль Мoви. ocнoвнi фyнкцii i oсoбливocтi нa).I{oвoгo отилтo. Haукoвo-

теxнiчнi тeксти. Bиди тeкстiв.

Пpaктишri зa1{яття.

Teмa 1. Пepeклaд як iнстpyменT пo'цoлal{ня Мoвних бap'epiв.
Мoвoзнaвcтвo i пеpеклaдoзнaвствo. Hayкoвo-технiчний пepeкЛaд
як oкprМa .циоЦиПЛiнa.

1.1.1 Мoвнi бap'epи тa ix пoдoлal{ня.
1'1.2 lПтyннi Мoви. flpиклa.ци.
1.1.3 Лiнгвicтикa. ПpeдМет виBчeння лiнгвicтики. ii poздiли.
l .l.4 ПepeклaдoзHaBсTBo. йoгo зaдaчi.
l .1 .5 Ha1кoво-тeхнiчний пеprКЛaд як oкpемa дисциплiнa.
l .l .6 Tеopiя тa Пpaктикa нayкoвo-технivнoгo пеpеклaду.

Teмa 2. Фyнкцioна,тьнi стилi лiтеparyрнoi мoви. Hayкoвий сTиЛь МoBи. Hayкoвo.
тeхнiuвa лiтеpaтypa.

l .2.l Лiтерaтуpнa мoвa. Фopми iснyвaння лiтеparypнoТ мoви тa Тx хapaктеpистикa.
|,2.2 Стuль мoви. Фyнкцioнaльнi мoвнi cтилi. ocнoвнi oзнaки кoх<r{oгo стилтo.
1',2.З Llaукoвий сTилЬ Мoви: BизI{aчeння, oсoбливocтi, опeцифiтнi cтильoвi pиcи.
|.2.4 Пiдcтилiтa }кaнpи нayкoBoгo cтиЛю.
l .2.5 Cпoсoби пoбyДoви нayкoвo-теxнiннoгo текстy.
1 .2.6 ФyнкuiТ нayкoBoГo стилю.
1.2.7 oсoбливocтi нayкoвo-тexнiчнoгo стилтo з пoГЛядy нa гpaмaтиuний тa

лексичний acl1eкTи.
1 .2.8 Bидu нayкoвo-тexнiнних текстiв.



Зп-riстoвний пroдуль 2.
Лекcи.rнi, гpaмaти'тнi, оинтaкcичяi i отилiстичнi ocoбливoстi нayкoвo-тexнivниx

текcтiв. Пepeклaд нayкoвo-тeхнivниx текстiв. Bиди пepeклaдy.

Tемa 1. Tеpмiн як ocнoBa яayкoBoгo отилIo. Hayкoвo-технivнa теpмiнoлoгiя.
Клaсифiкaцiя тepмiнiв.

2.1.1 Лекcикo-семaнтичнi ocoбливocтi cтиJIIo нayкoBo-технi.rнoi лiтеpaцpи.
2.|.2 Tepмiн, йoгo гoлoвнi pиси.
2.1.3 .Цeякi нeдoлiки xapaктеpнi для тepмiнiв i теpмiнocиcтrМ.
2.1 .4 Утвopeння тrpМiнiB.
2.1.5 Еквiваленти тa iх poЛЬ пiд нaс шеpeклaдy. ПpикЛади теpмiнiв.еквiвaлeнтiв.
2.1'6 Клacифiкauiя н.-т. теpмiнoлогii зa фyнкцioI{уBaI{нЯМ i cклaдoм'
2.1'7 Tlиг,и тepмiнiв-cлoвoопoлyveнь.
2.1.8 Зaсoби пеpeкJlaдy тepМiнoлогii: тpaнслiтерaцiя, кaлЬкyвaння, oпиcoвий пepeклaд.

Tемa 2. Лeкcичнi тa гpaмaтиянi ocoбливoотi нayкoвo-технiнниx текстiв.

2.2.1 Слoвa-peыlii, влaснi iменa i назви' нeoлoгiзми, iнтеpнaшioналiзми i
псeвдoiнтеpнaцioнaлiзми, клirше, фpазеoлoгiзми. Зaоoби iх пepeклaдy.

2.2 '2 Пepeклaд теpмiнoлoгivних сЛoвoспoлyчeнЬ i pеveнь. Пpиклaди.
2.2.З Гpaмaтиянi oсoбливocтi нayкoвo-технiнниx текcтiв i питaння Пepeклaдy.
2.2.4 Лeкcи'cLl| тa гpaмaтиннi тpшофopмадii пiд .rac пеpеклaдy (нa мaтеpiалi
зaгaльнoтеxнiчнoi тa гaлузевоi тepмiнoлoгir). Пpиклaди.

Teмa 3. Bиди переклaдy. Poбoтa з iнrпoмoвнoтo нayкoвo-тexнiннoю лiтеparypoтo.

2.3.1 Пеpеклaд реveнь. Bиди пrрrкЛa.цу'
2.3.2 Aнoтaцiйний i pефеpaтивний пepeклaл.
2.3.3 oснoвнi види poбoти з iнrпoмoвними н.-т. TекcTaМи.
2.3.4 Poбoта зi cлoвт{икoм. Bиди олoвникiв. Cлoвники i дoвiдники.
2.3.5 Жaнpoвi i стилicтичнi poзбiжнocтi y мoвi opигiнaлy i мoвi пеpеклaдy.

Tемa 4. Moдyльний кoнтpoль. oгляд i пepeвipкa зacвoeння МaTеpiалy зa тeмaтикoтo
<Hayкoвo-технiuний пepеклaд>. Biдпoвiдi нa зaпитal{ня з теopeтичнoгo кypсy.
Пpaктиuнi зaBдaI{I{я.

Moдyль II <Hayкoвa кoмyпiкauiя>>

Змiстoвний мо.цyль l.
ocвiтa i нayкa. Hayкoвa кoмyнiкaцiя.

Пpaктиvнi зaняття.

Teмa 1: ocвiтa. Moвa нayки i oбмiн iнфopмaцiею.

1.1.1 Еducation

Лeксикa: Tepмiнoлoгiнний мiнiмyм зa TеМoю. Лекcикo-семaнтиvнi впpaви.
Читaтrня: Teкст <Еduсation>. Aналiз текcтy. Зaпитaння.
Гpaмaтикa: oгляд чacoвих фopм грyп Simple, Continuous, Pеrfеct.
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Гoвopiння: Kyiv National Univеrsity of Construction and Аrсhitеcturе.
1.1.2 Language оf Sоiеnce

Лекоикa: Tepмiнолoгiнний мiнiмyм зa тeМolо. Лекcикo-семaнтиннi впpaви.
Читaння: Tекст <Language ofSоiencе>. Aналiз тексry' Зaпитaяня.
Пиcьмo: Aлгopитм ,,un,iu"'" анoтaцii. Tипoвi клirпе .цля aнoтaцiй. AнoтaЦiя тeкcтy

<Languagе of Sciеnсe>.
Гpaмaтикa: Prеsеnt and Past timе: rеviеw.
ГЬвopiння: University Еduсation. Kyiv National Univеrsity of Cоnstruоtion and

Arоhitеctuте.

1 ' 1 .3 Information Flow and Communication Pattеms in Sсienсе

Лекcикa: Tеpмiнoлoгi.rпий мiнiмyм зa темoтo. Лексикo.сeмaнти.rнi впpaви.

Читaння: <Information Flow and Communiсation Pattems in Sсiеnce>. Aнaлiз тeкcтy.

Зaпитання'
Гpaмaтикa: Activе vs Passivе.
Письмo: Aнoтaцiя тексry <Information Flow and Communication Pattеms in Sсiеnсe>.

Гoвopirrня: Pтominent sciеntists in Ukraine.

1.1 .4 Sciеnсе and Sсiеntists

. Лeкcикa: Tеpмiнoлoгi.lний мiнiмyм зa тeмoro. Лекcикo-сeмaнтиннi впpaви.

Читarrтrя: Tекст <Sciencе and Sciеntists>. Aнaлiз текcтy' Biдповiдi нa зaпитaнЕя дo
тeкотy.
Пиоьмo: Aнoтaцiйний пеpеклa,ц тrкстy <Sciеnоe and Scientists>.
Гpaмaтикa: Impеrsonal sеntеncеs' Introduсtory ..It,'.

Гoвopiння: Prominеnt sсiеntists in Ukaine.

1.1.5 Frrndamеntal Concept of Sсiеnсe: Мatter and its Classifiсation

Лекcикa: Tеpмiнoлoгiuний мiнiм1т,r зa тrМoтo. Лексикo-сeмaнтиннi впpaви.

Читaння: Tекст <Fundamеntal Concеpt of Sоienсе: Мatter and its Ciassification>
Письмo: Wтiting sciеntiГrc abstracts.
Гpaмaтикa: Сardinal and ordinal numеrals.
ГЬвopiння: What arе thе charaсtеristics of truе scirntists?

1.1.6 Thе Imporlance of Sciеnсе

Лексикa: Tepмiнoлoгi.rний мiнiмyм зa теМoю'
Читaння: кThе Importance of Sciеnсе>. Arraлiз текстy.
Пиcьмo: Aнoтaцiйний пepеклaд щpaiнoмoвнoi стaтгi зa фaxoм.
Гpaмaтикa: Laтgе and smal1 quantitiеs'
Гoвopiння: What are thе missions of sсiеnсе?

1.1.7 on thе Importanсе of Confеrrnсеs

Лeксикa: Tеpмiнoлoгi.rний мiнiмyм зa TеМoIo. Лексикo.cемaнтиvнi впpaви.

Читaння: Tекcт <on thе Importanое of Confеrеncеs>. Aнaлiз текcтy. oбгoвopевня.

Гpaмaтикa: Vеrbals: Infinitivе, Gеrund' Partiсiple. Гpaмaтиvнi впpaви.

Пиcьмo: Aнoтaцiя текcry зa TeМolo.
Гoвoрiння: Scientific meeting.



1. 1.8 Sсientific Confеrencеs: Gеnеral Information

Лексикa: Tеpмiнoлoгi'rний мiнiмyм зa тrМolo. Лекcикo.семarrтиvнi впpaви.

Читaння: Tекот <Sоiеntifiс Confетеnсe: General Information>. Aнaлiз тoкстy, з8lпитlu{I{я.

Гоaмaтикa: Verbals: Infinitivе, Gеrund' Participle.

ГЬвopiння: To bе succеssful we nred morе sciеnсе, not less'

1.1 .9 Еthiсal and Мoral Problems of Modеm Sсiеnce

Лeкcикa: Tepмiнoлoгiвний мiнiмyм зa тeмolo. Лeкcикo-сrмaнти.lнi впpави.

Читaян': Tекст <Еthical and Moтal Problеms of Мodеm Sciеncе>. Aна.ltiз тeкcry'

зaпитaнIlя.
Гpaмaтикa: Vетbals: Infinitivе' Gerund, Participlе.

Гoвopiння: Social rеsponsibility of sciеnое.

l . l.1 0 The Usеs of Mathematiсs

Лекcикa: Tеpмiнoлoгi.lний мiнiмум зa Teмolo. Лексикo-семaнтиннi впpaви.

Читaння: Текcт <Thе Usеs of Мathematiсs>. Aнaлiз TrкcTy' зaпитal{ня.

Гpaмaтикa; Conneсtivеs. Aсtivе-Passivе transfоrmation.

Пиcьмo: Guidеd wтiting.

1 .1.1 1 Мoдyльний кoнщoль. oгляд i пrpевipкa зacBoсIlI{Jl мaтеpiалy зa теMaTикoIо

<Hayкoвa кoмyнiкaцiя>. Кoнтpoльнa poбoтa.

Moдyль III <Пpoфесiйна aнглiйськa мoвa>>

Зп,riстoвний мoдуЛЬ 1.
I]ивiльнa iнжeнepiя

Пpaктиuнl зaнятгя.

Tемa 1 : Ifивiльrra iнжeнеpiя

1.1.1 Civil Еnginеeтing

Лекcикa: Tеpмiнoлoгivний мiнiмyм зa тrМoю. Лeкcикo-сeмaнтиvяi впpaви.

Читaння: Tекcт кCivil Еnginееring Рrofession (1)>. Arraлtз текcтy' зaпитal{ня.

Гpaмaтикa: Мodal vеrbs and thеir еquivalents in sсiеntifiс Еnglish.

Письмo: Плaн i кopoткий виклa'ц текcтy.
Гoвopiння: About myself and my spеcialty.

1.1 .2 Civil Еnginееring

Лекcикa: Tеpмiнoлoгiuний мiнiмум зa тeмolo. Лeкоикo-семaнтиvнi впpaви.

Читaння: Tекст <Civi1 Еnginееring Profession (2)>. Aнa,riз тeкcтy, зaпиTaння.

Гpaмaтикa: Мodals аnd semi-mоdals.
й.""o. письмoвий пrpeклaд ypиBкy cтaтгi зa спецiaльнiсттo.

Гoвopiння: About myself and my sprcialty.



1.1.3 Civil Еnginеeтing

Лексикa: Tеpмirroлoгivний мiнiмyм зa тeмoro. Лекcикo-cеМaт{тичI{i впpilви.
Читaння: Tекcт кCivil Еngineering Prоfеssion 13,1>. Aнaлiз текcтy, зaпитaI{I{я.
Гpaмaтикa: Affirmativе, intеrтogativе алd negativе sentenоrs. Гpaмaти.lнi впpaви.
Пиcьмо: пиоьмoвий пеpекЛaд ypиBкy стaтгi зa спецia;rьнicттo.
Говopiння: A Post.graduatе сourse.

1'1.4 Civil Еnginееring as Carеer

Лекcикa: Tеpмiнoлoгiuний мiнiм1ъл зa тeМoю. Лeкcикo-ceмaнтиннi впpaви.
Читaння: Teкcт <Civil Еnginееring Subdivisions (1)>' Aналiз Тrкстy' з.lпиTaI{ня.
Гpaмaтикa: Sequеnce of tеnsеs. Гpaмaтиннi впpaзи.
Гoвopiння: A Post-graduate course.

1.1.5 Сivil Еnginееring as сarеer

Лeксикa: Tеpмiнoлoгivний мiвiмyм зa теМoIо. Лекcикo-cемaнти'тяi впpaви.
Читaння: Tекст <Civil Еnginеering Subdivisions (2)>. Aналiз тrксTy. зaПитaнI{я.
Гpaмaтикa: Sequеnсe of tеnses. Гpaмaтиннi впpави.
Письмo: письмoвий пepеклaд уpивкy стaттi зa спeцiальнiстro.
Гoвopiння: Why did I dеcidе to bеоomе a PhD candidatе?

Змiстoвний мoдyль 2.
Бy.uiвниuтвo i сyvacнi технoлoгii

Пpaктиннi зaняття.

Тeмa l: Cщaснe бyДiвельнe виpoбництвo

2.1 .1 Мodеrn Teоhnologiеs

Лeкcикa: Tеpмiнoлoгi.тний мiнiм1ъl зa TeМolo. Лекcикo-сeмaнтиuнi впpaви.
Читaння: Tекcт <Мodеrn Teоhnology and Manufacture ofBuildings>. Aнaлiз тeкcтy,
ЗaлЙтaflЕЯ.

Гpaмaтикa: Reported spеeсh. Гpaмaти'тнi впpaви.
Гoвoрiння: Еnvironmеntal protection.

2.1 .2 Built Еnvironmеnt

Лексикa: Tepмiнoлoгivний мiнiмyм зa теМoю. Лекcикo-сeмaнтиuнi впpaви.
Читaння: Tекот кNafuтal Еnvironmеnt vеrsus Built Environmеnt). Aнaлiз текcтy,
зaпитaння.
Гpaмaтикa: Causе-and.Bffеct rеlationshiрs in tеоhnical wтiting.
Гoвopiння: Construction and еnviтonmental pollution.
Письмo: кopoTке eсe (700-800 лp.зн.)..Do you agrre that есonomic growth сontributеs to
oollution?"
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2.1 .3 Dеsign Dеvеlopmrnt

Лrкcикa: Tеpмiнoлoгivний мiнiмyм зa тeмolo. Лексикo-ceмaнтиvяi впpaви.

Читaння:TeкоткDrawingTypеsandSсalеs.3DDгawings>.Aнaлiзтекстy'зaпитaння.
Гpамaтикa: Сonditionals: zеro and first сonditionals.
Гoвopiння: Building profession.
Письмo: письмoвий пеpекЛaд ypивку стaтгi зa спецiaльнiстто.

2.1 .4 Dеsign Solutions

Лексикa: Tеpмiнoлoгiнний мiнiмyм зa TrМoю. Лекcикo-семaнтичнi впрaBи.

Читaння: Tекcт кDеsign objеctivеs and Calculatiоns>. Aнаrriз текотy, зaпиTaння.

Гoaмaтикa: Conditionals: zеro and first соnditionals.
ГЬвopiння: Building profеssion.

2.1.5 Меasuremеnt

Лeксикa: Теpмiнoлoгi*rний мiнiмyм зa теМoю. Лексикo-оeмaнTичI{]. впpaви.

Читання: Tекот кNumbеrs and Calculations>. Aнaлiз тeксTy, зaпитaнI{я.
Грaмaтикa: Сonditionals: sеcond ооnditionals.
Гoвopiння: Building profеssion.
Письмo: aнoтaцiйний пеpекЛaд cтaттi зa спецiaльнiсттo.

Tемa 2: Технoлoгiя мaтерiалiв

2.2.| Мaterial,s Tеchлolo gy

Лексикa: Tepмiнoлoгi.rний мiнiмyм зa темoю. Лексикo-сeмaнтиvнi впpaви.

Читaння: Tекот кMatеrial Typеs>. Aнaлiз текcTу' зaпитaI{ня.
Гpaмaтикa: Conditionals: sесond and third оonditionals.
Гoвopiння: Building еnginеer.

2.2.2 Stee|' Conсrеte, Wood

Лекоикa: Tеpмiнoлoгi.lний мiнiмyм зa темoю. Лексикo.сeмaнтиvнi впpaви.

Читalтня: Teкот кAlloy Stее1s' Rеinforсеd Concrеtе. Еnginеетеd Wood>. Анaлiз тeкстiв,

зaпитaнЕя.
Грaмaтикa: Subjunctivе Mood. Rеal and unrеal сondition.
Гoвoрiння: Synopsis of a book.

Tемa З: Cтaтикa i Дицaмiкa

2.3.l Load, Strеss and Strain

Лекоикa: Tеpмiнoлoгi'rний мiнiмyм зa теМoю. Лексикo-семaнтиvнi впpaви.

Читaння: Teкст <Load' Strеss and Strain>. Aна..,тiз текстiв, зaпитaltня.

Гpaмaти кa: Rеlative сlausеs.
ГЬвopiння: Synоpsis of a book.
Письмo: oПисaння книги зa фaxoм.
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2.З.2 F orce' Deformation and Failuте

Лексикa: Tepмiнoлoгivний мiнiм1тл зa тrМoro. Лекcико.cемaнтиннi впpaви.

Читaння: Tекст <<>. Aнaлiз текстiв, зaIIитaHHя.
Гpaмaтикa; Rеlativе clausеs.
Гoвopiння: Resеarch papет communiоation.

2.3.3 Structurаl Meсhaniоs

Лекоикa: Теpмiнoлoгi.rний мiнiмyм зa TемoIo. Лекcикo.оемaнTичн1 впрaви.

Читaння: TекоT (structura1 Mеоhanics>. Aнaлiз текcтiв' зaпитaння.
Гоaмaтикa: Rеlativе clausеs аnd оthrr tуpеs of clausе.
ГЬвopiння: Resеarch papеr оommuniсation.

Змiстoвний мoдyль 3.
Hayкoвo.технiнний пеpеклaд зa тeМaтикolo дoслiдження

Tемa 1: Пpактикa нa}кoвo-Tехнiчнoгo пrpекладy зa тrМaтикoю iндивiдyaльногo

дoсдiдження

3.1  .1
.Читaнняiycнийпеpeклaдоригiна,тьнoгoнaукoвoгoaнгдoМoBт{oгoTeкcтyзa

фaxoм.
. Склaдaння теpмiнoлoгi..тно Гo слoBникa зa фaxoм.
о Пиcьмoвий aнoтaцiйний ПrрекЛaд нayкoвиx aнгЛoMoBних cтaтей зa фaxoм.

з . | .2
о Читaння i yоний пеpеклaд оpигiнaльнoгo нaукoBoгo aт{ГЛoМoBttoгo тrкcтy зa

фaхoм.
. скЛaдaЕня тepмiнoлoгivнoгo слoBEикa зa фaxoм.
о Письмoвий aнoтaцiйний перrкЛaд нa}Trових aнглoМoBl{иx cтaтей зa фaхoм'

3 .1 . з
. Читaння i ycний пеpеклад opигiнaльнoгo нayкoвoгo aliГЛoМoвнoГo тeкcтy зa

фaхoм.
. Склaдaння теpмiнoлoгivнoго слoBникa за фахoм.
o Письмoвий aнoтaцiйний пepекЛaд нa}кoBиx aнглoМoвниx стaтей зa фaxoм.

з  ' | .4
. Читaння i ycний пepеклaд opигiнaльнoго ЕayкоBoгo aнглoмoBногo TексTу зa

фaхом.
o CклaДaння термiнолoгi.lнoгo сЛоBникa зa фaхoм.
. Пиоьмoвий aнoтaцiйний пеpеклa,ц нayкoBиx aнгЛoМoвниx стaтей зa фaxoм'

з .1 .5
о Читaння i ycний пеpеклaд opигiнальнoгo Ea}кoBoгo aнглoМoBl{oгo тrкcту зa

фaхoм.
о Cклa.цaння тepмiнoлoгiннoгo сJIоBIIикa зa фaхoм.
о Письмoвий aнoтaцiйний ueprкЛaд нayкoBиx allГЛoМoвниx стaтей зa фaхoм.



3. 1.6 Зaхиcт iндивi,цyа:rьниx рефepaтивниx poбiт.

3. 1.7 Зaxиот iнДивiдyaльниx pефepaтивниx poбiт.

зMIсT I сTPyктУPA IнДиBI.цУAЛЬIIOI PЕФЕPATиBIIOI PoБoTи

Iндивiдyaльнa peфepaтивнa рoбoTa cкЛaДaeтЬcя з тaкиx ЧacTиIl:

. титyЛьIrий apкyпI

. зMiст poбoTи

. oгля.ц opигiна.lьних вiтчизняниx нayкoBиХ i вaщoвo.технi.пriтx poбiт/стaтей зa

,"**"nЬro ,цo"oiДженrrя i склaдaнIu пиоеМI{иx .u{oтaцiй шrглiйоькolo MoBoIo;

o сJIoвник теpмiнiв i теpмiнoлoгiuних cЛoвocпoЛу{eнь oбсягoм 100 ЛекcичIlиx

o.щtниць зa TeМaтикoю дoслlджеI{tIJI;
. оинoпcиc Мoнoгpaфii зa фaxoм штглiйcькoro мoвoro;
. пoвi.цoмлення пpo нaукoBe дoолiдження aнглiйcькoro мoвolo;

о тптсьмoвий пеpекJIa.ц укpаrнcькoro мoвoro opигiна.lьIloгo нayкoBoгo Teкcтy зa

тoМaтикolo .цоcЛiджeння oбcягoм 2ОО тlтc. щщoваних знaкiв.

BиMoГи .цo oФoPMЛЕнIlя PoБoTи

Pефеpaтивнa poбoтa пoвинн a 6ути ттaбpaнa в тrкcтoBoМy рeдaктopi Microsoft

Word for Windows (,{oкyмент Word 97-2003 aбo пiзнiтпoi веpоit) i poздpyкoBalla нa

apкyпri пaпеpy фopмary A4. Шpифт 13-14 пт Arial aбo 14-15 пт Тimеs Nеw Roman'

мiясpядкoвий iнтеpвaл _ ((МнoжI{ик> 1,5. Пoля _ звивaйнi. Cтopiнки пpoнyмерoвaнi.

Лiтеpaтypa, якy pекoMeIIдoBzlI{o .цЛя BикoнaнI{я pефеpaтивнoi poботи, Це

opигiнaльнi aнглoмoвнi виДaння (мoнoгpaфii, збipники стaтей, oкpемi стaттi) зa

теМaтикoтo дoслiджeння aс пipaнтa.

Taкoж зa piшeнням викnaдaчa Bикoнaння pефеpaтивнoi poбoти мoже бyти

пpиpiвняне дo yuaстi acпipaнтa у мiжнapoднiй aбo воeyкpaiнськiй нayкoвo.пpaктичнiй

кoнфepенцii з пy6лiкaцiero у мaтepiа,rax кoнфеpeнцii тез висTyпy (дoпoвiдi) Ea oдI{y 3

теM, ,цoтищ{иx дo змiсry ДиcЦиплiни, aбo пyблiкaцiя стaттi нa oднy з тaкиx тем в iнrциx

нayкoBиx виДaннях.

Pефеpaтивнa poбoтa мae бyти нaдaнa для пepевipки Bчacнo, не п1знl1пе, нl)к зa

двa тижнi дo iопитy з aнглiйcькoi мoви. Bиклa,цaч Мaс пpaвo BиMaгaTи вiд aопipaнтa

дooпpацIoвaння oкpеМиx poзДiлiв aбo yciсi poбoти цiлкoм, якщo BoI{a нe вi.цпoвiдaс

BстaнoвЛениМ виМoгaМ.

MeтoДи кoнTрoлю тa oцiнювaння знaнь

Пoлiтикa шIoДo aкa,цeмiчнoi дoбpoнеснoстi
Teкcти iндивiдуaльних зaвдaнЬ (y фopмi пpезентaцiй aбo в iнrпих фopмaх)

пеpeвipяються *u n,u,iu,..(ля uiлей зaхистy iнливiлyaЛЬнoгo зaвдaннЯ opигiнальнiсть

текcтy мae скЛaдaTи I{e Мeнrrle 70%. Bиключeння cTaIIoBлять Bипa.цки зapaхувaнEя

публiкauiй acпipaнтiв y мaтepiaлaх нayкoBиx кoнфrpeнцiях тa iнrпих нayкoвиx

збipникax, якi вже лpoйruли пеpeвipкy нa плaгiaт.
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Спиcрaння пiд чaс тrсTyвaння тa iнrпrтx oпитyвaнЬ' якi пpoвoдяться y

письмoвiй фopмi, зaбopoненi (зoкpемa з викopисTaIIEяМ rаджетiв). У paзi виявлeнвя

фaктiв спифвaння з бЪкy сTy,ценTa вiн oтpимye iнrпe зaвдaння' У paзi повтoрнoгo

BиявлеIII{JI пpизнaчaeтьcя 'цo.цaткoBe зaI{яття для пpoxoДя{rння тeотyBaнI{я.

Пoлiтикa щoДo вiдвiДyвaння
Acпipaнт, який пpoпyстив ay,цитopне зaняття з пoвzDкIIиx пpичин, мae

пpo.цеМoнcтpyBaти BикЛaдaчy тa НaДaтИ дo декaнaтy фaкультетy (вiддiлy дoктopallTyри

i acпipaнтри) лoкyМeнт' який зacвiд.rye цi пpиuини.
Aспipaнт, який пpoпyстив лекцiйне Зaг.ЯТ'|Я' пoBиIIен зaкoнcпrктyвaти зМ1сT

цьoгo зtшlяття Ta пpo,цеMoIIстрyBaти кoI{cпекT Bиклa.цaчy ,цo склaдaння зaлiкy.

Acпipaнт, який пpoпуcтиB пpaктичне зaНЯт-|Я' пoBиI{eI{ зaкoнcПeкт}tsaти

джepеЛq"*iбу, 'визнaчoнiBикJIaДaчеMякoбoв'язкoвi 'цЛJIкoI{cпект}tsa1{IIJI 'тa
Пpo'цeМol{стpyBaти кoнсIIект BикJIaдaчy дo cкЛaдaння зa,riкy' a тaкo)к викoI{aти

iндивiдyальне зaвдaння, якщo йoгo викoнaння бyлo пеpедбaвeне плaIIoМ зaняття.

Зa oб'eктивних пpи.lин (хвоpoбa, мiжнapoдне стa)кyвaItEя тoЦо) нaвнaння мoже

вiдбувaтиоь в oнлaйн peжимi зa пoгo.ця(енняМ iз кepiвникoм к1рcy.

Мeтoди кoнтpoЛю
oонoвнi фopми y'raстi aспipaнтiв y liaBчzrлЬнoМy пpoцeо1' щo П1дляГaIoTЬ

пoтoщ{oМу кollTpoЛIo: виcTyп I{a пp.lкTичIlих зaНЯT.rЯX; дoПoвнення' зaпиTaння дo

",.'yn*"o.o. 
pеuензiя Ha висТуп: у.'u"'o y дискyсiяхl aналiз пеpшoдrкepел; письмoвi

,*дu,'* (тестoЪi, iндивiдyальнi poбoти y фоpмi pефepaтiв); тa iнrпi пиcьмoвi poботи,

oфopмленi вi,цпoвiднo .цo Bимoг. Кoжrra темa кypсy' щo винесенa нa лекцiйнi тa

',pй''ni зaгrЯT|Я' вiдпpaцьoвусться aспipaнтaми у тiй 'rи iнrпiй фopмi, rraведeнiй

вище. oбoв'язкoвa пpисутнiсть нa лекцiйниx зal{яттяx' aктивнiсть Bпpo.цoвж cеМеcтpy'

вiДвiдувaнняi вi.цпpaцIовaння yоix cемiнapcькиx зaнятЬ' викoнaння iнiпиx ви'цiв poбiт,

пеpeдбaвeних нaвчaJIЬIlиМ плaIloМ з цiсi ,цисциплiни.
Пpи oцiнтoвaннi piвня знaнь acпipaнтa aнaлiзу пiдлягaтoть:
- xapaктеpисТики вiдпoЬiдi: цiлiснiсть. пoBнoтa. лoгiчнiсть.

oб1pyнтoвaнiоть, пpaвильттiоть;
- якiсть знaнь (cтyпiнь зaсвoснI{я фaктиянoгo мaтepiалy): oсмисленlсTЬ'

глибинa' гнyvкiсть',цiсвiсть' системнiсть. yзaгaльненiсть, мiцнiстьl- 
стyпiнь офopмoвaнocтi yмiння поеднyвaти теopiro i пpaктику пiд чaс

poзглядy ситyaцiй, пpaктиvниx зaвдaнь;

рiвень волoдiння poзyМoBими oпepaЦiями: вмiння aнaлiзyвaти,

сиI{тrзyBaти' пopiвнroвaти, aбощaгyвaти' yзaГaльIrювaTи' poбити виснoвки з прoблем,

щo poзГЛядaIoтьcя;
дocвiд твopчoi дiяльнoстi: yмiння виявляти пpoблеми, poзB'язyBaти 1х,

фopмyвaти гiпoтези;
. оaмocтiйнa poбoтa: poбoтa з нaвчa;IЬI{o-мeтoдичнolo, нayкoвolo'

дoпoмiжнoro вiтчизнянoro тa зapyбiжнolo лiтеpaтуporo з питaнь' щo poзгJUI.цaIотЬоя'

|-in"" oщ"'yвaти iнфopмaцiro з рiзнoмaнiтIlих ,ця{еpeл (тpaлиuiйних; cпецiшtьниx

пеpioди.rних видaнь, ЗMI, Intеmet тощo).
Teстoве oпиryвaння Мо)ке пpoвoДиTиоь зa o,цним aбo кiлькoмa змicтoвими

мoдyЛяМи. B оcтaнньoмy BиПa.цкy бaли, якi нapaхoByтoTЬся aспipaнту зa вi.цповiдi нa

тестoвi питaння, пoдiляroтьcя мiж змicтoвими мo.цyляМи.
Peзyльтaти пoтoчнoгo конTpолto зaносЯТЬся дo жypнaЛy oблiкy рoбoти.

Пoзитивнa oцiнкa пoтoчнoi уcпiruнoстi acпipaнтiв зa вiдс1тнocтi пpoпyщerrих тa

невi.цпpaцьoвaниx ceмiнapських зaЕятЬ Ta пoзитивнi oцiнки зa iндивiдуальну poбoтy r



пiДотaвolo .цo Пiдcщdкoвoi фopми кoIrтрoJIIo _ за,тiкy Бали зa ayдитopнy poбoTy
вiдпpauьoву,roться y paзi пpoпyскiв.

Пiдсyмкoвий контрoЛь з,цiйснroeтьоя пiд чaс пpoBeдrння зaлiкoвoi crсii з
ypaхyBalllrям пiдcyмкiв пoтoчI{oгo тa МoдyлЬцoГo кoнTpoJUI. Пiд чaо оeМecтpoBoгo
кoI{TpoлIo вpaxoBy]оТЬсЯ рrзyJIьTaTи здavi yсiх видiв нaвчальнoi poбoти згiднo зi
стpyктypoю кpедитiв.

oцiнroвaння пpoвoдиться зa 100-бaльноIo пIкzlлolo. Учaсть в poбoтi впpoдoвж
ceМесTpy _ 100.

Фopмa пiдсум кoвoгo кoнтpoлro _ зaлiк.
Бали нaрaхoв1тoтьcЯ зa J]acTyпним спiввiднorпeнням:
- семiнapськi зaв'цаяня 30o% семестpoвoi оцiнки;
. iнливiдyaльнa poбoта 30 Уо семeстpoвoТ oцiнки:
- Мo.цyЛЬIrий: тecтoвий (залiкoвий) _ 40 0/o cеместpoвoi oцiпки.

PoзпoДiл балiв Для дисциплirrи з фopмolо кorrтpoЛю eкзaМeн

IПкaлa оuiнroвaння: нaцioЕaльнa Tа ЕсTs

Умoви доrryску до пiдсyмкoвoгo кoнтрoля

Acпipaнry, який мaе пiдсyмкoву oцiнкy зa диcциплiнy вiд 35 дo 59 бьriв,
пpизвaчaстьcя .цo'цaTкoвa зaлiкoвa cесiя' B цьoмy paзi вiн пoвинeн BикoIIaTи ,цoдaткoвi
зaBдaI{ня, визнaчrнi BикJIaдaчеМ.

Acпipaнт, який не зДaB Ta4alo не зaхисTив iндивiдуальне зaв,ц.шня' не

,цoпycкaeтьcя дo cкЛaдaння зaлlкy.
Acпipaнт, який не викoнaв вимoг poбo.roi пpoГpaми пo змicтoвих МодуляХ, не

.цoпyокarться дo cкJlaдaння пiдсyмкoвoгo кoнтрoлю. B цьoмy paзi BiIr пoвинrll
викoнaти BизI{aченe BиклaдaчrМ дo,цaткoBе зaвдaння пo змicтy вi.цпoвiдних змiстoвих

Пoтoчне oцiнтовaння

Moдyльний
кoнтpoJIЬ

Cумa
бaлiв

Мoдyлi

I II iII
кP

(Pефepaтивнa
poботa)

20 20 20 30 10 100

C1ъla бшriв зa вci ви.ци
нaвчa'lьнoi .цiяЛьнo cTi

oцiнкIa ЕCTS oшiвкa зa нaцioнaлЬнolo пIкaJIoIo

90 - 100 A

Зapaхoвaнo
82-89 B
74-&1 с
64-7з D
60.6з Е

з 5-59 FX He зapaхoвaнo з мoжливiстro пoвтopнoгo
скJIaдaI{ня

0-34 F Hе зapaхoвaнo з oбoв,язкoвим пoвтopниМ
Bивчен}lЯм дисциплiни
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мoдуniв в пеpioд N{iж oоI{оBI{oIo тa дo'цaTкoвoю ceоiяМи.
Aспipaят Мae Пpaвo нa oпpoTестyвaння poзyЛЬтaтiв кoнтporrя (aпeляuiro).

Пpaвилa пoдaнIIя тa poзгля,цy aпеляцii визнaченi внyтpilпнiми 'цoкyN,{rI{TaМи кl{yБA,

якi poзмiщенi нa сaйтi к}IУБA тa змiст яких дoвo'Щtться дo acпipaнтiB нa пoчaTкy

BивчeнI{я диcциПлlни.

Пoлiтикa щo'цo aкaдeмiчнoiдoбpo.reсностi

Тeксти iндивiдyaЛЬI{их зaв.цaнь (кoли вoни Bикoнyтотьоя y фopмi пpезeнтaцiй

aбо в iнrпих фopмaх) пеpeвipятoться нa плaгiaт. ,Цля цiлей зaхиотy iндивiдyaльнoгo

зaвДaння opигiнaльнiсть текстy Мae cкJIa.цaTи I{e MeI{шIr 700%. BиклloчеI{1{я cTaI{oвJIяTь

Bипaдки зapaх)ъaння пyблiкaцiй aспipaнтiB y мaтeрiaлax нayкoвих кoнфepенuiй тa y

нayкoвих збipникax, якi вже пpoйrпли пеpeBipкy ira пЛaгiaт.
Cписyвaння пiд чaс Teстyвzш{ня тa iнrшиx oпиT)ъaнЬ, як1 пpoBoдятЬcя y

пиcьмoвiй фopмi' зaбоpoненi (зoкpeмa iз викopиcтaнням raджетiв). У paзi виявлення

фaктiв cпиcyвaнI{я з бoкy оTyдeнтa вiн oтpимyс iнrпe зaв,цaння. У paзi пoвтopнoгo

BиявлеI{I{я пpизнaчaсться 'цoдaткoBe зaняття для пpoxo'цжeння Teстyвallня.

Методичне забeзпеченttя Дисциплiни
1. Aнглiйськa мoвa. Haукoвo-технiчний пеpекЛaд: кoнопrкT лeкцiй / Укл. o. B.

Пaнiнa. - КиiЪ: КHУБA' 2018, -1З2 c.
2' Davydova N. Еnglish for Natural Sciencеs. / N. Davydоva, I. Nikitоhenko. - K.:

Paтliamеntary Publishing Housе, 2004. - 407 p.
3. Martin Hewings' Advancеd Grammar in Usr: A sеlf-study refеrеnсе and praоtiсe

book for advanсеd lеamетs of Еnglish' Third еdition, Cambridge University Prеss,

2О1З ' - 294p .
4. A.R. Bolitho & P.L. Sandlеr, Lеam Еnglish for Sciеncе, Sеventeenth imprеssion'

Longman, 1997. - 108 p.
5. NanЬy Duke S. Lay, Dеvеloрing Reading Skil1s for Sсiеncе and Tеchnology, Co1liеr

Мaсmillan Canada, Inc., 1988. . |12 p.
6. Мark Ibbotson, Profеssional Еnglish in Usе. Еnginееring: Tесhnical Еng1ish for

Profеssionals, Cambridgе Univеrsity Prеss '201З. - |44 p.

7. Kathy Coх, David Hill, Еnglish for Aсadеmiс Purрoses, Pearson Еducatiоn Australia'

2007. - 166 p.

Елeктpoннi pесуpси:
1 . Design of A Sustainablе Building: A Concеptual Framеwork for Implеmеnting

Sustainability in the Building Sесtor by Petеr o. Akadiri (Author), Еzеkiel A.
Chinyio (Author) and Paul o. olomolaiyе (Author) . Haзвa з rкрaнy. - Pежим

дoстyпy: www.mdpi.com/j oumal/bui1dings/
2. Grеen Building: Guidebook foт Sustainablе Arсhitеоturе 201Oth Еdition by Мiоhael

Bauer (Authoт), Pеtеr M6sle (Author), Мichaеl Schwarz (Author) . Haзвa з екpaнy.

Guidеbook for Sustainablе Architеоtцrе.pdf
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