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Опис дисципліни

Дисципліна «Іноземна мова (англійська)» спрямована на підготовку спеціалістів, які
демонструють комунікативну компетенцію на рівні В2 у всіх видах мовленнєвої діяльності (читанні,
говорінні, аудіюванні та письмі), і котрі здатні досягати порозуміння зі співрозмовниками і
обговорювати широке коло питань, пов’язаних зі спеціалізацією; готувати публічні виступи з
фахових питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення
дискусій і дебатів; знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в
англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись
відповідними пошуковими методами і термінологією; аналізувати англомовні джерела інформації для
отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних
рішень; вести ділове листування, демонструючи міжкультурне порозуміння; перекладати англомовні
професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками,
електронними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування
Структура курсу

Години
(практ.
заняття
10

10

Тема

Результати навчання

Змістовий модуль 1
Тема 1. Нова робота. Кар’єрні можливості і Спілкуватися українською
та іноземною мовами у
працевлаштування.
професійному
середовищі, володіти
Тема 2. Організаційна структура компанії. фаховою термінологією та
професійним дискурсом,
Діяльність компанії.
дотримуватися етики
Тема 3. Маркетингові стратегії і форми ділового спілкування.

Завдання

Тексти, тести,
лексикограматичні
вправи,
завдання на
розвиток
монологічного
та
1

10

організації діяльності у сфері землеустрою.

діалогічного
мовлення,
аудіювання,
написання
ділових листів

Змістовий модуль 2.

10

Тема 4 Організація і проведення геодезичних Спілкуватися українською
та іноземною мовами у
робіт та землевпорядного проектування.
професійному
середовищі, володіти
Тема 5. Ринкові відносини. Імпорт. Експорт. фаховою термінологією та
професійним дискурсом,
Дослідження ринку землевпорядних послуг .
дотримуватися етики
ділового спілкування.
Тема 6. Корпоративне управління й етика
ведення бізнесу у сфері
проведення
геодезичних робіт.

60

Разом за 1 – 2 семестри

10

10

10

8

Змістовий модуль 3.
Тема 7. Вплив базових принципів економіки на Спілкуватися українською
сферу геодезії та землеустрою.
та іноземною мовами у
професійному
середовищі, володіти
Тема 8. Менеджмент. Управлінські стратегії і фаховою термінологією та
мотивація персоналу в органах виконавчої професійним дискурсом,
влади.
дотримуватися етики
Тема 9. Виробництво та споживання ділового спілкування.
архітектурних, інженерних та геодезичних
послуг. Права споживача.

Тексти, тести,
лексикограматичні
вправи,
завдання на
розвиток
монологічного
та
діалогічного
мовлення,
аудіювання,
написання
ділових
листів,
кейси,
виступ
з
доповідями та
презентаціям
и

Тексти, тести,
лексикограматичні
вправи,
завдання на
розвиток
монологічного
та
діалогічного
мовлення,
аудіювання,
написання
ділових
листів,
кейси,
виступ з
доповідями та
презентаціям
2

и
Змістовий модуль 4.

10

Тема 10. Банківська справа. Позики та
інвестиційна діяльність у сфері послуг із
розробки
технічної
документації
із
землеустрою.

10
Тема 11. Інструменти фінансового ринку для
забезпечення
діяльності
у
сфері
архітектурних, інженерних та геодезичних
послуг.

Спілкуватися українською
та іноземною мовами у
професійному
середовищі, володіти
фаховою термінологією та
професійним дискурсом,
дотримуватися етики
ділового спілкування.
Спілкуватися українською
та іноземною мовами у
професійному
середовищі, володіти
фаховою термінологією та
професійним дискурсом,
дотримуватися етики
ділового спілкування.
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Тексти, тести,
лексикограматичні
вправи,
написання
ділових
листів,
кейси,
виступ з
доповідями та
презентаціям
и

Тема 12. Приватне підприємництво та
землевпорядні
роботи.
Особливості
бухгалтерського обліку. Звітність. Податки.
56

Разом за 3-4 семестри

116

Разом за 1-4 семестри
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування
(наприклад, програма Kahoot).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
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Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:

Для заліків
1 курс (І і ІІ семестри)
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Заліковий модуль 1 (опитування, тестування)

30

Заліковий модуль 2

40

(ректорська контрольна робота)
Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ, враховуючи
поточне опитування

30

2 курс (ІІІ семестр)
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Заліковий модуль 1 (опитування, тестування)

30

Заліковий модуль 2

40

(ректорська контрольна робота)
Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ, враховуючи
поточне опитування

30

Для екзамену

2 курс (ІV семестр)
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модульна робота (опитування, тестування)

20

Ректорська контрольна робота

20

Комплексне практичне індивідуальне завдання

20

Іспит

40

5

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS
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