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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця  
Навчання професійно-орієнтованій іноземній мові є невід’ємною 

складовою підготовки студентів до переходу від вивчення іноземної мови як 
навчального предмета, до його практичного використання з професійною 
метою. Практичне володіння іноземною мовою дає змогу вивчати світові 
стандарти, інформативну літературу з метою прийняття самостійного 
професійно-значущого рішення.  

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
 Вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 
має забезпечити студенту доступ до зарубіжних джерел інформації, навчивши 
його читати іншомовну оригінальну літературу з фаху. Основною метою 
вивчення навчальної дисципліни студентами інституту аеропортів є практичне 
оволодіння іноземною мовою на базі професійно-орієнтованого навчання в 
обсязі тематики, яка визначена даною програмою.    

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
 Головним завданням дисципліни є удосконалення та подальший розвиток 
набутих у школі знань, навичок та вмінь з іноземної мови в різних видах мовної 
діяльності. Вивчення іноземної мови передбачає володіння термінологічною та 
загальномовною лексикою, набуття навичок читання та усного і письмового 
перекладу оригінальних науково-технічних текстів за фахом, вміння розуміти 
іноземну мову як при безпосередньому спілкуванні так і у аудіо запису. 

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  
 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати:  

 - основну термінологію з фаху; 
 - основні граматичні та лексичні особливості перекладу технічної 
    літератури за фахом; 
 - основні правила роботи з науково-технічною літературою; 
 - словотвірні морфеми та моделі, особливо в галузі термінотворення; 
 - основні граматичні явища, співвідношення їх форм та значень.   

Вміти: 
 - розуміти на слух монологічну і діалогічну мову; 
 - виступати з повідомленням з питань, пов’язаних із спеціальністю; 
 - брати участь у бесіді-обговоренні; 
 - передавати в усній та письмовій формі здобуту при читанні  інформацію 

як на рідній, так і на іноземній мові; 
 - розпізнавати граматичні явища і співвідносити їх форму із значенням при 

читанні і переробці тексту. 
1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох класичних навчальних модулів.  
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1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№1 " Типологія архітектурних споруд " студент повинен: 
  Знати:  

 - основну термінологію модуля №1;  
 -  граматичні правила з тем “Іменник”, “Артикль”, “Активний та пасивний 
стани дієслова”,  “Модальні дієслова”, “Інфінітив та інфінітивні 
конструкції”; 
 - мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури.  

Вміти: 
 -  вести бесіду з тем модуля №1;  
 -  ставити питання, відповідати на них;  
 -  застосовувати граматичний матеріал даного модуля; 
 -  робити повідомлення на тематику модуля №1;  
 -  розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу. 

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№2 " Наукова мова. Професійне спілкування " студент повинен: 
   Знати:  

 - основну термінологію модуля №2;  
 -  граматичні правила з тем “Дієприкметник”, “Герундій”, “Узгодження 
часів”, “Способи дієслова”; 
 -  мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури.  
Вміти: 
 - вести бесіду з тем модуля №2;  
 - ставити питання, відповідати на них;  
 - застосовувати граматичний матеріал даного модуля; 
 - робити повідомлення на тематику модуля №2;  
 - розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу. 

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН 
 

2.1. Модуль №1 " Типологія архітектурних споруд ". 
Тема 2.1.1. Визначні архітектурні споруди України.  

Визначення архітектурних типів; особливості розвитку архітектури та образотворчого 
мистецтва; розвиток архітектури. 
 Тема 2.1.2. Архітектурні пам’ятки Західної Європи.  
Середьовічна архітектура в країнах Західної Європи; Романська архітектура у Західній 
Європі феодальної роздрібненості; основні типи споруд: замки і оборонне будівництво, 
житло, монастирські комплекси; культові споруди та їх об’ємно–просторове і 
конструктивне вирішення. 

Тема 2.1.3. Архітектурні споруди світу. 
Основні поняття будівель; історія розвитку архітектурних конструкцій 
Стародавнього світу.  

Тема 2.1.4.  Релігійна архітектура.  
Розвиток церковної архітектури. 

Тема 2.1.5. Комерційна та промислова архітектура. 
Архітектурні конструкції промислових будівель; типи комерційних та промислових 
споруд. 

Тема 2.1.6. Житлова архітектура.  
Розвиток міської культури і будівництва. Основні типи споруд, їх об’ємно –просторові, 
конструктивні та художні вирішення;  загальні поняття про будинки. Типи і 
видижитлової забудови. 
 Тема 2.1.7. Видатні архітектурні конструкції.  
Тематичні архітектурні конструкції: стадіони, замки, хмарочоси, мости, тощо. 
  Тема 2.1.8. Чудеса свiту. 
Видатнi cпоруди у рiзних странах; їх вплив на iстoрiю культури та арxiтектури. 
 
 
2.2. Модуль №2 " Наукова мова. Професійне спілкування ". 

Тема 2.2.1. Визначення наукової мови. 
Науковий стиль мовлення ; сучасний науковий стиль та його жанри; наукова тематика 
текстів. 

Тема 2.2.2. Наукові конференції. 
Види наукових конференцій їх структура та форма;  Класифікація конференцій. 
Принцип роботи з конференціями.  

Тема 2.2.3. Наукове спілкування та листування. 
Визначення, походження та особливості наукового спілкування та листування; 
основні вимоги та нормативи до наукового спілкування та листування; види листів. 

Тема 2.2.4. Заява. Автобіографія. Резюме. 
Форми написання заяви, автобіографії та резюме; важливість та функція резюме. 

Тема 2.2.5. Переговори. Зустрічі. Доповіді. Статті.  
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Етика міжнародних ділових зустрічей;  організація ділової зустрічі; матеріали для 
обговорення та підсумкові документи зустрічі.  

Тема 2.2.6. Ділове листування. 
Письмові форми ділового спілкування; правила оформлення службових листів. 

 
 

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
3.1. Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Шостак О.Г., Г. Костель Англійська мова. Освіта. Культура. Історія 
мистецтв: Навч. посіб. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2010. – 108 с. 
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посібник. – К., 2008, НАУ. – 284 с. 
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ARCHITECTURE. Навчальний посібник. – К., 2008, НАУ. – 284 с. 

3.1.4. Науменко Л.П. Business English Course: Бизнес-курс английского язика. – 
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3.2. Додаткові рекомендовані джерела 
3.2.1. Кузнецов В.О. Англійська мова. Elementary grammar for technicians. Основи 

граматики для технічних фахівців: Методична розробка. –К.: НАУ, 2002. -68с. 
3.2.2. Яненко Л.П. Ділова англійська мова для студентів V курсів факультету 

аеропортів, систем управління, електроніки та телекомунікацій, та інституту 
інформаційно-діагностичних систем. – К.:НАУ, 2002. 

3.2.3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Великий сучасний англо-український словник. 
– Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2006. -108 с. 

3.2.4. Письменна О.A. Business and environment. Навч. посібник. – Київ, 1999. 
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 (Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 
Дата  

видачі П.І.Б. отримувача Підпис 
отримувача Примітки 

      
      
      

      
      
      

      
      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № 

пор. Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     
     
     
     
     
     
     
     

 (Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
НП 12.01.04 – 01-2011 

 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" Стор. 9 із 9 

 

 

 (Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ листа (сторінки) 
№ 

зміни 
Зміненого Заміненого Нового Анульо- 

ваного 

Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     

 


