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Спеціальність - 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Курс – 1м, семестр –1 

Назва дисципліни – Іноземна мова 

Тип дисципліни – обов’язкова 

Кількість кредитів – 3 

Кількість модулів – 2 

Кількість змістовних модулів – - 

Кількість годин: всього - 90, лекції - 14, практичні - 30, самостійна робота – 

46 

Курсова робота – -  

Методи навчання – лекції, практичні роботи, самостійна робота 

Вид підсумкового контролю – іспит, форма проведення – письмово 

(екзаменаційні білети). 

Критерії оцінювання – рейтингове оцінювання з 100-баловою шкалою: 

вид контролю «іспит»: робота в семестрі – 55 балів, атестація – 15 балів, іспит 

– 30 балів 

Міждисциплінарні зв’язки: 

які забезпечують вивчення дисципліни: ОК6 «Інформаційне моделювання в 

будівництві».  

вивчення яких забезпечується дисципліною: рівень володіння мовою В2 

Мета дисципліни – формування у студента-магістра загальних та 

професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій, 

навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; 

оволодіння новітньою фаховою інформацією через іншомовні джерела 

Основні завдання дисципліни – отримання глибоких знань з іноземної 

мови,  оволодіння професійно-орієнтованими комунікативними 

мовленнєвими компетенціями для забезпечення їхнього ефективного 

спілкування в академічному та професійному середовищі. 

 

 



1. Зміст дисципліни: 

Модуль 1 

Тема 1. Building a relationship  

Тема 2. Describing Shapes of Constructions. 

Тема 3.Presentation 

Тема 4 Structure of presentation/ending the presentation. 

Модуль 2  

Тема 5. Meeting. Making meeting effective. 

Тема 6. Structure of decision making. Ending the meeting. 

Тема 7. Negotiations. Checklist negotiations. 

Тема 8. Summarizing and looking ahead at the negotiations. 

 

2. Перелік знань та практичних навичок по закінченню вивчення 

дисципліни: 

Студент повинен знати наступні питання: 

мовний матеріал мови, що вивчається (лексика, граматика, структурні й 

мовні моделі) у професійному контексті на рівні, визначеному Радою 

Європи як В2, у тому числі: граматичні структури, типові для усної й 

письмової професійно-орієнтованої комунікації; базову нормативну 

граматику й складні граматичні конструкції в активному володінні та для 

пасивного сприйняття; загальновживану, професійну лексику; правила 

ділового етикету та міжкультурної комунікації ; мовні особливості 

спілкування, а також спілкування у мережі Інтернет; 

Студент повинен вміти: 

користуватися іноземною мовою у професійній діяльності та у побутовому 

спілкуванні: розуміти зміст текстів професійно-орієнтованого характеру 

певного рівня складності; здійснювати пошук інформації за завданням, 

збирання, аналіз даних, необхідних для вирішення умовно-професійних 

завдань; працювати з іншомовними джерелами інформації; презентувати 

іншомовну інформацію професійного характеру у вигляді переказу або 

доповіді; сприймати на слух зміст навчальних аудіо матеріалів 

професійного спрямування; брати активну участь у дискусіях, 

обґрунтовувати власну точку зору; здійснювати ефективну професійну 

комунікацію з представниками інших культур. 

Мова навчання: англійська, українська 

3. Рекомендована література 
Базова  

1.Adrian Wallwork. A guide to professional English. Springer Science and Business Media 

New York, 2014. – 170 pp. 

2.Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Destination B2. Grammar and Vocabulary. 

Macmillan Publishers Limited, 2013. –259 pp. 

3. S. Heidenreich, Englisch für Architekten und Bauingenieure – English for Architects 

and Civil Engineers, DOI 10.1007/978-3-658-03063-6_6, © Springer Fachmedien 

Wiesbaden. 



Додаткова 

4. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів 

денної та заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» ОС «Магістр» / Укладач Пікулицька Л.В./.  – СНАУ, 2021. – с. 38 - 

Англ. мовою 

5. Методичні вказівки до самостійної роботи з англійської мови для студентів 

денної та заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» ОС «Магістр» / Укладач Пікулицька Л.В./.  – СНАУ, 2021. – с. 34 - 

Англ. мовою 

6. Michael Swan. Practical English Usage. Oxford University Press,2017. – 224 p. 

7. Murphy R. Essential grammar in Use. – Cambridge: Camdridge University Press, 

5th edition, 2019. 

8. Building design and construction handbook / Frederick S. Merritt, editor, 

Jonathan T. Ricketts, editor. —6th ed, 2015. 

9. Chilton, John/ Space Grid Structures. – Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 

8DP, 2013. 

 

Інтернет-ресурси 

1. https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=3805  

2. http: //www. eb.com/  - Енциклопедія “Britannica” 

3.  http: //www.bbc.co.uk/ 

4.  http://www.online-literature.com/ 

5.  http://www.nytimes.com/ 

6.  http://www.business-english.com 
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