
 
1 з 4 

 

Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Кафедра ОПтаНС 

 
«Затверджую»  

 

Завідувач кафедри _______________________ 

/_________/ «____» ____________20__ р.  

 

Розробник силабусу 

 

Ст. викладач Полторак Л.В. /_________/ 

 

 

 

 

СИЛАБУС 
Ділова іноземна мова 

 
1)Шифр за ОПП: ОК05 

2) Навчальний рік: 2021/2022 

3) Освітній рівень:  перший рівень вищої освіти (бакалавр) 

4) Форма навчання: денна, заочна, дуальна, дистанційна, змішана 

5) Галузь знань: 18 ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

6) Спеціальність, назва освітньої програми:  

183Технологіїзахистунавколишньогосередовища 

8) Статус освітньої компоненти: (обов’язкова чи вибіркова): обов’язкова 

9) Семестр: 1 

10)Контактні дані викладача: ст. викладач Полторак Лариса Всеволодівна, 0678590013 

 

11) Мова навчання: українська, англійська 

12) Пререквізити: «Іноземна мова». 

13) Мета курсу: Метою курсу «Ділова іноземна мова» є забезпечення підготовки 

студентів до спілкування з важливих напрямків бізнесу, вміння написати резюме, діловий 

лист, скласти контракт. 

 

 

 

14) Результати навчання: 
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Програмний результат навчання  

Метод 

перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

компетентності 

ПР02. Вміти аналітично 

опрацьовувати іншомовні джерела з 

метою отримання інформації, що 

необхідна для розв’язання 

природоохоронних завдань.  

 

Практичні, 

аудиторні 

завдання 

Індивідуальне 

завдання 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

ІК 

ЗК01 

ЗК05 

ЗК07 

ЗК09 

ПР03. Вміти використовувати 

інформаційні технології та 

комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач. 

Практичні, 

аудиторні 

завдання 

Індивідуальне 

завдання 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

ІК 

ЗК01 

ЗК02 

ЗК05 

ЗК07 

ЗК09 

ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь 

відповідності наявних або 

прогнозованих екологічних умов 

завданням захисту, збереження та 

відновлення навколишнього 

середовища. 

 

Практичні, 

аудиторні 

завдання 

Індивідуальне 

завдання 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

ІК 

ЗК01 

ЗК02 

ЗК05 

 

 

 

 

15) Структура курсу: 

Лекції, 

год 

Практичне 

заняття, год 

Лабораторні 

заняття, год 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні 

робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

- 30 - 
Контрольна 

робота 
60 Залік 

Сума годин: 90 

Загальна кількість кредитів ЕСТS: 3,0 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 1,0 
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16) Зміст: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) 

Практичні заняття: 

Модуль 1«ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ» 

 

Змістовий модуль 1. “Засоби письмового та усного ділового спілкування” 
 

Тема 1. 1.  Ділове спілкування та контакти 

1.1.1 Ділові знайомства та зустрічі. 

1.1.2 Знайомство з робочою програмою: 

Мета і завдання навчальної дисципліни, зміст практичних занять, індивідуальних 

 робіт, модульного контролю; типи, вимоги та зміст контролю. 

1.1.3 Видача завдань індивідуальних робіт на І -му тижні занять з ділової іноземної 

мови. 

1.1.4 Тема:Відрядження (Аеропорт, готель). 

1.1.5 Мовні моделі, діалоги з теми. 

1.1.6 Граматичний мінімум «Часові форми активного стану». 

1.1.7 Ділові контакти (Налагодження зв’язків, робота в офісі). 

1.1.8 Мовні моделі, діалоги з теми. 

1.1.9. Укладання ділових паперів (листа, резюме, контракт). 

Тема 1.2 Професійно-ділові контакти та спілкування 

1.2.1 «Галузеві проблеми будівництва 

1.2.2 Текст за фахом 2 т.зн. 

1.2.3 Ділові контакти в будівельній галузі. 

1.2.4 Граматична тема: «Граматичні конструкції характерні для науково-технічної 

літератури. Типи підрядних речень. Умовні речення». 

 1.2.5 Повторення розмовних тем опрацьованих в ЗМ 1.1 

1.2.6 Повторення граматичних тем з метою підготовки до МК. 

1.2.7 Проведення модульного контролю. Письмова робота.  

          Захист індивідуальних робіт. 
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17) Основна література: 

1. Й.Ю. Кунатенко «Англійська мова», навчальний посібник, КНЕУ 2000 р., 392 с. 

2. О.О. Паніна «Civil engineering and invironment, навчальний посібник, 2003 р. 

3. Т.І. Петрова, Е.Л.Щукіна «English for civil engineering students, навчальний 

посібник, 2010 р. 

4. Cambridge BEC Preliminary Practice Tests/ Anna Williams, Louse Pile Pass – 

Summertown Publishing. 

18) Додаткова література: 

1. Use of English B2 for all exams/F. Moutsou – mmpublications. 

2. Building design and construction handbook/Frederick S. Merrit, editor, Jonathan T. 

Kikcetts, editor, McGrau. – Hill Companies. 6-th ed. – 200. 

19) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів) 

Модуль 1 Інд. робота Залік Сума 

60 20 20 100 

 

20) Умови допуску до підсумкового контролю: 

Активність на практичних заняттях, дотримання термінів виконання індивідуальних 

робіт, дотримання умов академічної доброчесності 

21) Політика щодо академічної доброчесності: 

Розуміння здобувача вищої освіти етичного кодексу університету та вимог щодо 

суспільності текстів та дотримання відсотку плагіату. 

22) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу 

дисципліниMicrocoft temcshttp:http://org2.knuba.edu.ua/ 

 

 

http://org2.knuba.edu.ua/

