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Короткий опис
навчальної
дисципліни

Дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» має практичне
спрямування щодо набуття здобувачами англомовної комунікативної
компетентності. Це здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та
мовних знань в рамках тематичного та ситуативного контексту відповідно до
академічної, професійної та побутової сфер.

Мета
навчальної
Дисципліни

Метою дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є
формування мовних компетентностей, достатніх для здійснення усної та
письмової комунікації англійською мовою з високим рівнем техніки, логічності
та грамотності мовлення для вирішення різноманітних фахових завдань, як під
час подальшого академічного навчання, так і у майбутній професійній

діяльності.
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Навчальне навантаження

Денна форма

Зв’язок з програмними результатами навчання
Шифр
програмного
РН

ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні
результати навчання:

здійснювати всебічний збір, аналіз, обробку різних видів інформації з
метою її подальшого використання, використовувати інформаційні
технології і бази даних,
здійснювати усну і писемну комунікацію українською та іноземною
мовами з високим рівнем логічності та грамотності фахового мовлення
формулювати власну логічну й обґрунтовану позицію на основі
опрацювання джерельної бази нормативного та доктринального характеру

Результати навчання
Символ
ПРН

Після успішного завершення курсу здобувач
вищої освіти буде:

ПРНП01
ПРНП02
аналізувати та упорядковувати інформацію з
різних (частин) текстів з метою виконання
спеціальних комунікативних завдань

ПРНП02
ПРНА01

демонструвати письмову комунікацію з
відповідним рівнем техніки та грамотності
мовлення

Методи
викладання і
навчання

Методи
оцінювання
досягнення
ПРН

практичне заняття:
практичний метод
(пояснення,
вправи, робота з
книгою); частковопошуковий метод

тестування
(метод
письмового
контролю)

практичне заняття:
практичний метод
(пояснення,
вправи, робота з
книгою); частковопошуковий метод

мовне
портфоліо
(метод
письмового
контролю)

ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01
ПРНП01
ПРНП02
ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01

формувати усну комунікативну стратегію,
самостійно обираючи доречну лексику та
граматичні конструкції
інтерпретувати інформацію усних повідомлень
(аудіювання)
відповідати
вимогам
рівня
В1
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти

практичне заняття:
практичний метод
(пояснення,
вправи)
практичне заняття:
практичний метод
(пояснення,
вправи)
практичне заняття:
практичний метод
(пояснення,
вправи)

усна
презентація

усна
презентація

тестування,
письмовий
залік

Зміст навчання
Тема за
п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Назва теми

ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01

0/10/0

The right to freedom of expression, association,
assembly and elections in Venice Commission’s
Opinions. Part 2

ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01

0/10/0

ECtHR case law. Procedure

The right to a fair hearing under ECtHR case law

Criminal law of EU countries in ECtHR judgments

Тема 6.

The right to appeal judicial decisions under ECtHR
case law

Тема 8.

The right to peaceful enjoyment of possession
under ECtHR case law
European economic law in European Court of
Justice’s judgments

Тема 1.
Passions and fashions. Living history.
Тема 2.

Л/ПЗ/СРЗ, год.
(денна ф/н)

The right to freedom of expression, association,
assembly and elections in Venice Commission’s
Opinions. Part 1

Тема 5.

Тема 7.

Посилання
на ПРН

Fears and phobias. Gender problems

ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01
ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01
ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01
ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01
ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01
ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01
ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01
ПРНП01
ПРНП02

0/10/0

0/12/0
0/12/0

0/12/0

0/12/0

0/12/0

0/0/16
0/0/16

Тема 3.
Social conscience. Time for a story.
Тема 4.
Inventions. Our interactive world.
Тема 5.

Тема 6.

Expressing attitudes. Life’s what you make it.

News and views. Just wondering.

Список основної
літератури

Дотримання вимог
академічної
доброчесності

ПРНА01
ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01
ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01
ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01
ПРНП01
ПРНП02
ПРНА01

0/0/16

0/0/14

0/0/14

0/0/14
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Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна
доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів
навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності передбачає:
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного
та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з
урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні
права;
надання достовірної інформації про результати власної
навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики

досліджень і джерела інформації.
Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА”
визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в
НУ
"ОЮА"
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти
Види навантаження

Кількість годин

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:
 лекційні заняття, год.
 практичні заняття, год.
 лабораторні заняття, год
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
 контрольні роботи, год.
 індивідуальне науково-дослідне завдання, год.
 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.
Екзамен
Залік

90
90
90
90
+

За національною шкалою

100-бальною
Шкалою

Шкала за
ECTS

Екзамен

90-100 (10-12)

A

Відмінно

82-89 (8-9)

B

74-81 (6-7)

C

64-73 (5)
60-63 (4)

D
E

35-59 (3)

Fx

1-34 (2)

F

Добре
Задовільно
Задовільно (достатньо)
Незадовільно за можливості
повторного складання
Незадовільно з обов’язковим
повторним курсом

Залік

Зараховано

Не зараховано

