
Силабус  курсу 

Основні характеристики  
Назва українською 
мовою 

Англійська мова професійного спрямування 

Назва англійською 
мовою 

English Language for Specific Purposes 

Код ЗО 5 

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Освітня програма Образотворче мистецтво 

Рівень освіти перший (бакалаврський) 

Рік навчання третій рік навчання 

Форма навчання Денна 
Кількість годин / 
кредитів ECTS 

90 / 3 

Розподіл годин за 
видами занять 

 

Лекції 

Практич. 
занят. 

(семінари) 

Лабор. заняття 
(комп’ют. 

практ.) 

Індив. 
занятт

я СРС 

Години  72 - - 18 
 

Контрольні заходи  Екзамен Залік МКР 
(вказати кількість) 

РГР, РР, ГР 
(вказати кількість) 

ДКР 
(вказати кількість) 

Реферат 
(вказати кількість) 

- + - - - - 
 

Статус дисципліни / 
кредитного модуля 

обов’язкова,  цикл загальної підготовки 

Мова викладання англійська мова 

Кадрове забезпечення 
Кафедра, що 
забезпечує 
викладання 

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 

Викладач (лекційні 

заняття)  
  

E-mail та інші 
контакти 
викладача  

 

Викладач 
(практичні / 
лабораторні 
заняття)  

Антоненко  Інна Іванівна, канд. пед. наук, ст. викладач 

https://intellect.kpi.ua/profile/aii1 

https://kamgs3.kpi.ua/node/321 

Кононенко Сергій  Андрійович, ст. викладач 

https://kamgs3.kpi.ua/node/296 

https://intellect.kpi.ua/profile/ksa23 
E-mail та інші 
контакти 
викладача  

discussion17@ukr.net 

serhio.keith@gmail.com 

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни  

Метою курсу є формування англомовної комунікативної 

компетентності як важливого складника професійної компетентності 

майбутнього фахівця, закріплення знань граматики англійської мови 

та об’єму лексичних одиниць на спеціалізовану тематику, розвиток 

умінь в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі та перекладі текстів 

професійного спрямування, формування практичних навичок що 

дозволять їм  описувати явища професійної діяльності та будувати 

діалоги для продуктивного вирішення проблем; перекладати тексти із 

англомовних джерел інформації, забезпечуючи міжпредметні зв’язки 

для розширення обсягу знань. Основними завданнями є формування 

практичного володіння іноземною мовою та розвиток комунікативно-

пізнавальних навичок за зазначеними темами.   

 

https://intellect.kpi.ua/profile/aii1
https://kamgs3.kpi.ua/node/321
https://kamgs3.kpi.ua/node/296
https://intellect.kpi.ua/profile/ksa23
mailto:discussion17@ukr.net
mailto:serhio.keith@gmail.com


Компетентності ЗК 4 Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК 6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 10 Навички міжособистісної взаємодії 

ЗК 13 Здатність працювати в міжнародному контексті 
 

Результати навчання ПРН 2 Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі 

та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у 

практичних ситуаціях. 

ПРН 3 Формувати різні типи документів професійного 

спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного 

мовлення 
Вимоги до підго-товки 
слухачів (міждисциплінарні 
зв’язки, що передують 
вивченню дисципліни) 

Знання англійської мови на рівні другого курсу бакалаврату 

Зміст дисципліни (перелік 

тем) 

 

Vсеместр 
1. A small Companу 

2. Companies   

3. Working relationships. Presentation skills. Welcoming the audience. 

4. Projects                           

5. Leadership.  Presentation skills. Introducing yourself and the topic. 

6. Setting goals.  

7. Team meeting. 

8. Strategy.  

9. Team working.    

10. Information. Tips for presentation. 

11. Presentation tools. 

12. The change in public mood.   

13. Technology.        

14. Development. 

15. The  most  successful  companies.  

16. Presentation skills. Presenting companies. 

17. Development of projects.   

18. Development of your project. 

VI семестр 

1.  Advertising. 

2. Advertising  companies Presentation. Types of visuals. 

3. The  brand.  The Internet.  Presentation. 

4. Dealing with people.      

5. Services   Presentation. Concluding the presentation. 

6. Business processes. Strategies for a good conclusion. 

7. Multimedia.   

8. My Research paper. 

9. The  successful  people.  

 

Дидактичні методи 

На лекційних заняттях  

На практичних заняттях репродуктивний (виконання різного роду завдань за зразком), кейси, 

аналіз ситуацій, самостійна робота з джерелами, дискусія, 

Література основна  1. Irene Barrall, Nikolas Barrall. Intelligent Business Coursebook    

Intermediate. – Longman, 2006. – 176 p. 

2. Irene Barrall, Nikolas Barrall. Intelligent Business Workbook   

Intermediate. – Longman, 2001. – 95 p. 

3.Англійська мова. Збірник текстів та вправ  для студентів 3 курсу 

напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування» ВПІ ./І.І.Антоненко, 



К.С.Макеєва, М.В. Лузан.-К.:НТУУ «КПІ»,2010.-56с. 

4.Методичні вказівки для студентів. спеціальность „Комп’ютеризовані 

технології та системи поліграфічного виробництва” / Укладачі І .І. 

Антоненко, Я.А.Романенко, Н. В.Чіжова. – К.: КПІ, 2007.- 44с. 

5. Marion Grussendorf. English for Presentations.  – Oxford: Oxford 

University Press, 2007.– 76 p. 

6. Malcolm Mann  Destination B2. – Macmillan, 2008. –255p. 

Література додаткова 1. Израилевич Е. Е., Качалова К. Н. Практическая грамматика   

английского языка. – К.: Методика, 1996 

2. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. Cambridge CUP, 

1994.350 р. 

3. Virginia Evans, Jenny Dooley Grammarway Upper – 

Intermediate. – Express Publishing, 1999 – 214 p. 

4. Израилевич Е. Е. Деловая корреспонденция и документация 

на английском языке. – М.: 2001 496 с. 

5. Virginia Evans, FCE Use of English For the revised Cambridge 

Examination. – Express Publishing, 2000 – 236 p. 

6. Santiago Remacha Estaras,  Infotech English for computer users,  

Oxford University Press 1996. 
Технічне забезпечення  обов’язкове використання інформаційно-комунікативних 

технологій 

Семестровий контроль: підсумковий тест чи залік проводиться в кінці семестру. Умови 

допуску до семестрового контролю: мінімально позитивна оцінка на період контролю. 

Критерій Перша 

атестація 

Друга 

атестація 

Третя 

атестація 

Четверта 

атестація 

Термін атестації 8-й 

тиждень 

14-й 

тиждень 

8-й тиждень 

(ІІ сем.) 

14-й тиждень 

(ІІсем.) 

Умовою отримання атестації 

є поточний рейтинг 

≥8 балів ≥16 балів ≥35 балів ≥42 балів 

Оцінювання: 

№з/п Контрольний захід оцінювання Ваговий бал Кількість Всього 

1. Участь у  практичних заняттях 2,5 (5 семестр) 

5 (6 семестр 

27 80 

2. Підсумковий тест 10 1 10 

3. Реферат 10 1 10 

 Всього 100 

Оцінювання ґрунтується на застосування рейтингової системи оцінювання, яка передбачає 

систематичну роботу студентів протягом семестру. Таблиця переведення рейтингових балів до 

оцінок за університетською шкалою додається нижче. 

Сума стартових балів та балів за залікову роботу (або поточного рейтингу, якщо він ≥60) 

переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею: 
100…95 Відмінно 

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре 

74…65 Задовільно 

64…60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

стартовий рейтинг менше 36 
балів 

Не допущено 

Політика курсу 

Правила взаємодії  Дотримання положень «Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського» (розділи 2 



 та 3) Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 

Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: 

https://kpi.ua/code. 

Політика співпраці. Співпраця студентів у розв’язанні проблемних завдань 

дозволена, але  відповіді кожний студент захищає самостійно. Взаємодія 

студентів під час іспиту / тестування категорично забороняється і будь-яка 

така діяльність буде вважатися порушенням академічної доброчесності згідно 

принципів університету щодо академічної доброчесності. 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 

Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: 

https://kpi.ua/code. 

Додаткова 

інформація  

Навчальні плани 

Програма навчальної дисципліни 

Робоча програма кредитного модуля 

 


