
Іноземна  мова (за професійним спрямуванням) 

 

Спеціальність: 101 Екологія    

Код дисципліни: ОК 1.1     

 

Кафедра: Іноземних мов  

Лектор: проф., д.пед.н. Саєнко Наталія Віталіївна  
 

Контактний тел.: (057) 707-37-21 

E-mail: in2_khnadu@ukr.net  

 

Семестр: 1,2 семестри  

Форма навчання: денна, заочна  

 

Електронний курс-ресурс: http://dl.khadi.kharkov.ua 

Особливості курсу: немає. 

Обсяг курсу: 5,0 кредитів ЄКТС (150 годин), в тому числі практичні заняття – 

80  год., самостійна робота студента – 70 год. 

 

Результати навчання:  

• Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, 

проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології 

• Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 

загалу, робити презентації та повідомлення 

• Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти 

. 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  

пререквізити: 

 іноземна мова (шкільний  курс) 

кореквізити: 

 філософія. 

Короткий зміст навчальної програми:  

Порядок слів у реченні. Утворення множини іменників. Використання груп 

часів для вираження теперішньої та минулої дії. Науково-технічні тексти, 

пов'язані з екологією та забрудненням навколишнього середовища. Соціально-

побутові теми, пов'язані з правилами знайомства, прощання та з 

висловлюваннями вдячності. Використання груп часів для вираження минулої 

та майбутньої дії. Утворення форм інфінітиву, герундія та дієприкметника. 

Науково-технічні тексти, пов'язані з енергією, осадженням кислот, парниковим 

ефектом та глобальним потеплінням. Соціально-побутові теми, пов'язані зі 

зовнішністю людини, телефонною розмовою та зі студентським життям. 

Рекомендована література:  

Англійська мова   

http://old-mf.khadi.kharkov.ua/kafedri/inozemnikh-mov.html
http://old-mf.khadi.kharkov.ua/kafedri/inozemnikh-mov/sklad-kafedri/sajenko.html
http://old-mf.khadi.kharkov.ua/kafedri/inozemnikh-mov/sklad-kafedri/sajenko.html


1. Воронова CM., Черкащина Н.І. Навчальний посібник з англійської мови для 

підготовки бакалаврів зі спеціальності екологія "English Bachelor's Course in 

Ecology". - Харків, ХНАДУ, 2007. - 364c.  

2. Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок студентів 1-2 курсів 

дорожньо-будівельного факультету спеціальності «Екологія» (згідно з 

вимогами кредитно-модульної системи). - X. ХНАДУ, 2009 - 40 с.  

Французька мова  

1. Шамрай О. В, Подрезенко В.В. Методичні вказівки до практичних занять з 

перекладу та усного мовлення французькою мовою за напрямком " Екологія" 

для студентів та магістрів дорожньо-будівельного факультету. - Харків: 

ХНАДУ. - 2007 р. - 70 с.  

2. Шамрай О. В, Подрезенко В.В. Навчальний посібник з граматики 

французької мови з вправами та завданнями для самооцінювання рівня знань. 

X. ХНАДУ, - 2010 - 124 с.  

3. Шамрай О. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Наукова іноземна мова» (французька) для студентів освітньокваліфікаційних 

рівнів «магістр», «спеціаліст» X. ХНАДУ, - 2011 - 34 с.  

Німецька мова  

1. Німецька мова: Поглиблений курс: Підручник / Г.П. Ятель, Ї.О., Гіленко, Л.Я. 

Мариненко, Т.С. Мироненко. - К.: Вища школа, 2002 р. - 214 с 

2. Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. - Київ: „Логос", 2000. - 352с.  

3. Лежава Л.В., Дубровена В.В., Гіренко І.В. Методичні вказівки з розвитку 

навичок перекладу німецькою мовою для студентів І та II курсів 

дорожньобудівельного факультету. - X: ХНАДУ, 2007 р. - 48 с. 

 

Методи і критерії оцінювання, вимоги:  

Методи і критерії оцінювання: 

• письмове виконання та усний захист практичних робіт (50 %); 

• підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (50 %). 

Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які успішно 

виконали та захистили практичні роботи. 

 


	Іноземна  мова (за професійним спрямуванням)

