




ВСТУП 
Програма з іноземної мови для підготовки  студентів ІV курсу  механіко-

математичного факультету розроблена з урахуванням  вимог Міністерства освіти і 
науки, пріоритетом якої є підготовка висококваліфікованих фахівців , що вільно 
володіють англійською мовою. 

Документ укладено у відповідності до Рекомендації Ради Європи в галузі 
вивчення і викладання програм та курсів навчання іноземних мов (ModernLanguages: 
Learning, Teaching, Assessment: ACommonEuropeanFrameworkofReference, 
CouncilforCulturalCooperation, EducationCommittee, Strasbourg, 
2001.(htpp://www.ecml.at/default.asp).  

Програма зорієнтована на практичне вживання мови та формування мовленнєвих 
навичок і вмінь.  

У документі робиться наголос на важливості розвитку спроможності студентів до 
автономного навчання і подальшого професійного вдосконалення протягом усього 
життя. 

Програма містить три основні взаємопов’язані компоненти: зміст навчання, 
методика навчання та система контролю. 

Випускники ІV курсу повинні виявити уміння: 
-розуміти різноманітні складні тексти великого обсягу і розкривати імпліцитну 

інформацію, що міститься в них; 
- висловлюватися вільно і спонтанно, не відчуваючи браку мовних засобів для 

вираження думки; 
- ефективно і гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях 

соціального, навчально-академічного та професійного спілкування. 
Принципи 

 
Програма базується на таких принципах: 
релевантність: орієнтована на сучасні вимоги суспільства і професійні потреби 
студентів; 
активність: студенти є активними учасниками навчально-виховного процесу і несуть 
персональну відповідальність за свій подальший освітній і професійний 
розвиток;професійне вдосконалення: передбачає безперервний самостійний 
професійний розвиток студентів протягом життя;інтегративність: усі компоненти 
програми взаємопов’язані та взаємозумовлені. 

 
 
1. Мета навчальної дисципліни– надати студентам систематизовані знання з 

курсу навчання англійської мови, поглибити навички англомовної комунікативної 
компетентності (зокрема прагматичної, дискурсивної та стратегічної) для забезпечення 
їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. 
Навчальна програма дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою В2, 
який є стандартом для ступеня бакалавра. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

– знати:  
 лексичний матеріал (теоретичний матеріал із основних тем дисципліни;  
 граматичний матеріал (складне речення; типи підрядних речень; непряма мова; 

граматичні емфатичні конструкції; граматичні особливості та синтаксичні 
функції інфінітива; функції герундія в реченні; дієприкметникові комплекси, 
їхні види та синтаксичні функції); 

 соціокультурні моделі (механізм соціокультурного проектування: розробка 
відповідних інформаційно-просвітницьких програм, інноваційних комп’ютерних 



ігор, створення сайтів природоохоронних організацій, тощо; типи культур, 
релевантних для успішного соціокультурного програмування; особливості 
біосоціальної природи «громадян Мережі» як представників різних 
соціокультурних сфер суспільства). 

– уміти: 
 вільно спілкуватися як на побутовому, так і на професійному рівні; 

формулювати чіткі, детальні повідомлення з різних тем; відстоювати свою точку 
зору на певну проблему та вичерпно аргументувати всі «за» і «проти»; 

 інтерпретувати аутентичні фахові тексти математичного спрямування та 
розуміти на слух до 90% мовлення носія у рамках заданої теми; 

 писати резюме з прочитаної статті та розширювати його своїми власними 
думками; демонструвати ґрунтовні навички ділового та електронного 
листування; робити українсько-англійський і англо-українські переклади текстів 
із заданої теми. 

– володіти: 
 уміннями ознайомлювального, аналітичного, проглядово-пошукового 

читання фахових текстів; 
 навичками і вміннями написання та редагування тексту з фаху; 
 правилами монологічного і діалогічного мовлення; 
 низкою індивідуально-особистісних комунікативно-фахових стратегій. 

3. Анотація навчальної дисципліни. 
Навчальна дисципліна «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є складовою 
освітньої програми «Математика та викладання математичних дисциплін» підготовки 
фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» за спеціальністю 111 «Математика» галузі знань 
11 «Математика та статистика».Дана дисципліна є обов’язковою. Дисципліна 
«Іноземна мова» спрямована на підготовку спеціалістів, які демонструють 
комунікативну компетенцію на рівні B2 у всіх видах мовленнєвої діяльності (читанні, 
говорінні, аудіюванні та письмі), і які здатні досягати порозуміння зі співрозмовниками 
і обговорювати питання, пов’язані із викладанням шкільної математики; знаходити 
нову текстову, аудіо та відео інформацію, що міститься в іншомовних галузевих 
матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись 
відповідними пошуковими методами і термінологією; аналізувати іншомовні джерела 
інформації для отримання даних, що є необхідними для викладання математики та 
інформатики у закладах середньої освіти; демонструючи міжкультурне порозуміння.   

 

 

Викладається у VІІІ семестрі в обсязі150 год. (5 кредитівECTS): практичні 
заняття – 52 год.,консультації – 2год., самостійна робота – 96 год. форма контролю – 
іспит. 

 

 
4. Завдання дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

полягають у формуванні, поглибленні та удосконаленні різних видів мовленнєвої 
діяльності (аудіювання, читання, реферування, письмо, переклад, спілкування) для 
формування основних складових іншомовної професійної комунікативної 
компетентності в контексті розвитку математичних галузей в Україні та міжнародного 
обміну науковою інформацією, зокрема, стажування за кордоном. 

Переорієнтувати студентів у психологічному плані на сприйняття ІМ як 
зовнішнього джерела інформації й засобу комунікації; підготувати студентів до 
природної комунікації з учнями в усній і письмовій формах; навчити студентів вбачати 



в іноземній мові засіб одержання, розширення і поглиблення системних фахових знань 
в області педагогіки та методики викладання математики, а також засіб самостійного 
підвищення своєї професійної кваліфікації; розкрити перед студентами потенціал 
іноземної мови як можливості розширення власних мовних, мовленнєвих, 
лінгвосоціокультурних та інших компетенцій зі спеціальності.  
 
5.Результати навчання за дисципліною: 
 
Результат навчання (РН) 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Код Результат навчання 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 
викладанн

я і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за 

необхідності) 

Відсоток 
у 

підсумко
вій оцінці 

з 
дисциплі

ни 
7 семестр, ваговий коефіцієнт 0,0 

РН 1.1 

Знати основні граматичні правила, що 
відповідають середньому рівню володіння 
іноземною мовою та визначені програмою 
даного курсу. 

РН 1.2 

Знати лексику у межах передбачених цією 
програмою тем, яка дозволяє продукувати 
і сприймати на слух нескладні тексти, 
написані літературною мовою, а також 
тексти розмовного стилю в нормальному 
темпі мовлення. 

20% 

РН 1.3 

Знати правила побудови синтаксичних 
конструкцій іноземної мови, які 
дозволяють сприймати, продукувати, 
читати й перекладати зі словником 
автентичні тексти художнього стилю в 
межах тем, визначених програмою даного 
курсу. 

РН 1.4 

Знати правила написання творів та 
створення текстів різного спрямування, 
пов’язаних із побутовою й професійною 
сферами, в межах компетенцій, визначених 
програмою даного 
курсу,   використовуючи прості та складні 
(поширені / непоширені) речення, прості 
та складні часові форми. 

Практичні 
заняття, 
самостійн
а робота 

Контрольна 
робота 1 (60%  

правильних 
відповідей), 

залік, активна 
робота на 

практичному 
занятті, усні 

відповіді 
20% 

РН 2.1 

Уміти оперувати синонімічними 
граматичними та лексичними формами, 
використовувати фразеологічні вирази, 
дотримуватися правил синтаксису 
іноземної мови, в межах компетенцій, 
визначених програмою даного курсу. 

20% 

РН 2.2 

Уміти вести бесіду з одним чи декількома 
співрозмовниками; підтримувати 
спілкування у межах діалогів етикетного 
характеру; реагувати на репліки викладача, 

Практичні 
заняття, 
самостійн
а робота 

 

Контрольна 
робота 2 (60%  

правильних 
відповідей), 

залік, 
виконання 
завдань, 

винесених на 
самостійну 

роботу 

20% 



РН 2.3 

Уміти здійснювати детальний переказ 
прочитаних текстів, прослуханих 
аудіоматеріалів, переглянутих 
відеоматеріалів і висловлювати своє 
ставлення / враження, в межах 
компетенцій, визначених програмою 
даного курсу. 

5% 

РН3.1 Володіти навичками ведення дискусій під 
час обговорення тем з курсу “Іноземна 
мова”. 

5% 

РН4.1 Діяти соціально відповідально та свідомо, 
володіти навичками роботи автономно й у 
команді.  
 

 
5% 

РН4.2 Демонструвати академічну та професійну 
доброчесність. 5% 

 
 
7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня: 
Оцінювання в сьомому семестрі 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 

1. Активна робота на заняттях, усні відповіді: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4 – 5 балів/3 бали;  
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу:PH2.1, PH2.2 – 5 балів/3 бали; 
3.Контрольна робота 1:PH1.1, PH1.2, PH2.1, PH2.2 – 15 балів/9 балів;  
4. Контрольна робота 2:PH1.3, РН1.4, PH2.1, PH2.2 – 15 балів/9 балів; 

- підсумкове оцінювання: екзамен. 
- максимальна кількість балів які можуть бути отримані: 40 балів;  
- результати навчання які будуть оцінюватись:PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4;  
- форма проведення і види завдань: письмова та усна робота. 
 

 
7.2. Організація оцінювання: 

Активна робота на практичних заняттях передбачає успішне проходження 
опитувань, що проводяться на заняттях, відповіді на запитання викладача в ході 
пояснення матеріалу. 

Самостійна робота передбачає самостійне виконання додаткових вправ на 
закріплення матеріалу, що дається викладачем на практичних заняттях.  

Контрольна робота проводиться в час після занять в письмовій формі 1 
 

Контроль здійснюється за кредитно-модульною системою. Семестр складається 
з двох модулів. До структури кожного модуля входять три складові: аудиторна робота 
студента, самостійна робота студента, модульна контрольна робота. Оцінювання 
поточної роботи студента відбувається за десятибальною системою, за такою схемою: 
 

Аудиторна робота студента/  
 
Самостійна робота студента/  
 
Модульна контрольна робота: 

                                                        
1 Допускається оцінювання за допомогою технологій дистанційного навчання 



 
Національна 4-бальна система 10-бальною системою 

Відмінно  9-10 
Добре  8 
Задовільно  6-7 
Незадовільно 4-5 
Не виконав жодного завдання 0 
Відвідав заняття, але не працював 1 
Не відвідав заняття 0 

 
Підсумковою оцінкою за кожний змістовий модуль є сума середніх оцінок за 
аудиторну, самостійну і контрольну роботу, яка помножується на 10 і становить 
максимум 30 балів. Результуюча сума балів розраховується як проста 
накопичувальна підсумкових балів за змістові модулі та іспит, який оцінюється 
максимум у 40 балів і становить максимум 100 балів: 
 
 

7 семестр 
 

ЗМ 1 ЗМ 2 Іспит 

Резуль
туюча 
сума 
балів 

Максимальна кількість 
балів 30 30 40 

100 
(30+30+

40) 
 

Студентам, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-
розрахунковий мінімум – 35 балів – для допуску до іспиту обов’язково необхідно 
скласти матеріал за темами, за якими виникла академічна заборгованість, 
написати модульну контрольну роботу, яка компелюється з двох модульних 
контрольних робот, які виконували студенти у першій і другій половині семестру 

У випадку відсутності студента на заняттях з поважних причин ліквідація 
академічної заборгованості здійснюється у відповідності до «„Положення про 
організацію освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка” (2018), http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-
process.pdf. 
 
7.3. Шкала відповідності оцінок  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІН 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100          Відмінно  
85 – 89 
75 – 84  

          Добре  

65 – 74  
60 – 64  

Задовільно 

1 – 59 Незадовільно 



VІІІ семестр 
№ 
п/п 

Назва  заняття Практичні 
заняття 

 

 Кредит  1.    

1 Тема 1. Геометрія  4 6 

2 Тема 2. Тригонометрія.  2 6 

3 Тема3.Логарифми. 2 6 
 Кредит  2.    
4 Тема 4. Система координат. 2 6 

5 Тема 5. Теорія чисел.  4 6 

6 
Тема 6. Математичний аналіз. Система будови 
Всесвіту. 4 6 

 Кредит3.  

7 Тема 7.Теорія Груп. 4 6 

8 Тема 8 Аналіз Фур’є. 2 6 

9 Тема 9. Перетворення Фур’є. 4 6 

 Кредит 4.    

10 Тема 10. Теорія імовірності та статистика. 4 7 

11 Тема 11.Статистика. 4 7 

12 Тема 12. Диференційні рівняння 4 7 

 Кредит 5.  

13 Тема 13. Топологія. 4 7 

14 Тема 14.Нелінійні динамічні системи.Фрактали. 4 7 

15 Тема 15. Теорія хаосу. 4 7 
 ВСЬОГО 52 96 
Всього 150 годин, практичні заняття – 52 год.,самостійна робота -96 год., консультації – 2 год. 

 

 
 

 
 
9. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 
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