МОВА НАВЧАННЯ
СИЛАБУС
2020 / 2021 навчальний рік
Спеціальність 27 Транспорт
Освітні програми:
локомотиви та локомотивне господарство (Л);
організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ);
організація міжнародних перевезень (ОМП);
митний контроль на транспорті (МКТ)
Спеціальність 05 Соціальні та поведінкові науки
Освітня програма: економіка підприємств (ЕП)
Спеціальність 07 Управління та адміністрування
Освітні програми:
облік і оподаткування (ОіО);
менеджмент організацій і адміністрування (МОіА);
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (МЗЕД);
управління персоналом та економіка праці (УПЕП);
маркетинг (М)
Спеціальність 15 Автоматизація та приладобудування
освітня програма:
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АКіТ)
Команда викладачів:
Мосьпан Олена Павлівна (канд. філол. наук, доцент).
Контакти: +38(057)730-19-79, mospan@kart.edu.ua
Корольова Олена Вікторівна (ст. викладач)
Контакти: +38(057)730-19-79, koroliova@kart.edu.ua
Години прийому та консультації:
доц. Мосьпан О.П.: 2 та 4 четверги місяця, 14.10-14.50, ауд. 3-113
ст.викл. Корольова О.В. 1 та 3 понеділки місяця 15.40-16.30, ауд. 3-113
Рзміщення: місто Харків, майдан Фейєрбаза, 7. 3 корпус
Веб сторінка курсу: http://do.kart.edu.ua/
Додаткові інформаційні матеріали: http://metod.kart.edu.ua

1 курс,
денна форма
навчання

Чому важливий цей курс і які результати
є метою навчального курсу з дисципліни
«Мова навчання»
Мова є єдиним засобом повноцінного спілкування. Без знання мови
неможливо висловити свою думку чи почуття, зрозуміти співрозмовника або
дізнатися про будь-що. Мова навчання, що викладається для іноземних
студентів базових факультетів, є для них засобом отримання фахової освіти.
Знання мови необхідно для успішного вирішення комунікативних завдань у
соціально-побутовій сфері, для знайомства з культурою країни навчання
тощо.
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів
необхідних мовних і мовленнєвих умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності
(читанні, аудіюванні, говорінні й письмі), що дадуть їм змогу успішно
оволодіти обраною спеціальністю й спілкуватися в соціально-побутовій
сфері.
Курс спрямований на:
– розвиток комунікативно-мовленнєвої й мовної компетенцій;
– формування елементарної предметної компетенції;
– формування/ розвиток соціокультурної та соціально-побутової
компетенцій;
– виховання поваги до країни навчання, її народу, історії та культури.
Для цього потрібно вирішити такі завдання:
– навчитися вивчаючого та ознайомлювального читання навчальних
текстів;
– засвоїти базову залізничну термінологію та найчастотніші лексикограматичні конструкції наукового стилю мовлення;
– навчитися сприймати на слух до 40% інформації лекцій зі спеціальних
та суспільно-політичних дисциплін, що читаються на I курсі;
– навчитися репродукувати інформацію навчальних текстів, ставити
питання за текстом і відповідати на них, будувати усне висловлювання на
вивчену тему;
– навчитися письмово викладати отриману з навчального тексту
інформацію, складати свій мікротекст на основі на вивченого.
Іноземний студент наприкінці першого курсу повинен уміти:
– розуміти на слух із двох представлень інформацію, яка міститься в
адаптованому монологічному висловлюванні обсягом до 150 слів із 1%
незнайомих слів та зміст діалогу обсягом 4-6 реплік із 1% незнайомих слів,
розуміти комунікативні наміри його учасників;
– читати із настановою на загальне охоплення змісту адаптований
сюжетний текст обсягом до 250 слів із 1-2% незнайомих слів, визначати його
тему, розуміти основну інформацію тексту;

– створювати письмовий текст на запропоновану тему, спираючись на
запитання або на основі прочитаного тексту обсягом до 200 слів із 1%
незнайомих слів;
– самостійно продукувати зв’язне висловлювання, будувати монологічне
висловлювання обсягом до 7 фраз на основі прочитаного тексту;
– адекватно реагувати на репліки співрозмовника, вступати в діалог,
виражати комунікативні наміри у межах програмного матеріалу;
– оформити створені висловлювання відповідно до норм сучасної
української літературної мови та мовленнєвого етикету.
Іноземний студент повинен знати співвідношення літер та звуків у
сучасній українській літературній мови, основні інтонаційні конструкції,
правила визначення роду іменників, утворення множини іменників, основні
значення усіх відмінків, відмінкові закінчення іменників і прикметників,
відмінкові форми займенників, правила дієвідміни дієслів, базові засоби
вираження значень причини, мети, місця, часу, образу дії.
Як організоване навчання в межах
навчального курсу «Мова навчання»?
Опис дисципліни:
Кредитів ECTS – 13.
Загальна кількість годин вивчення дисципліни – 390.
Дисципліна викладається для студентів першого рівня вищої освіти
(бакалаврів) денної форми навчання у І та ІІ семестрах і передбачає
проведення 8 – 10 годин практичних занять щотижня (залежно від
розкладу).
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної
роботи студентів становить 280/110
Теми курсу за змістовними модулями
(1 семестр – модулі №1–2, 2 семестр – модулі № 3–4)
Модуль №
1

Модуль №
2

Модуль №
3

Модуль №
4

Алфавіт:
голосні та
приголосні

Місцевий
відмінок у
науковому
стилю
мовлення

Знахідний
відмінок:
назви істот

Давальний
відмінок

Називний
відмінок

Кличний
відмінок

Родовий
відмінок

Орудний
відмінок

Дієслова 1
та 2
дієвідміни

Знахідний
відмінок:
назви
неістот

Місцевий
відмінок
(Де? Коли?)
Тематично-календарний план курсу:
Тиждень Тема практичних занять
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Алфавіт: голосні та приголосні; інтонація
Рід іменників
Число іменників
Прикметники, особові займенники у називному
відмінку
Парадигма дієслів 1 та 2 дієвідміни.
Текст «Залізничний транспорт»
Тексти «В аудиторії» «У кімнаті»
Місцевий відмінок: іменники
Місцевий відмінок: прикметники, особові
займенники.
М1
Місцевий відмінок у лексико-граматичних
конструкціях наукового стилю мовлення (НСМ)
Тема «Харків»
Текст «Південний вокзал» (ч. 1-2)
Текст «Південний вокзал» (ч. 3-4)
Кличний відмінок
Знахідний відмінок прямого об’єкту (що?)
Знахідний відмінок у науковому стилю мовлення
Систематизація вивченого матеріалу
м2
Знахідний відмінок прямого об’єкту (кого?)
Тема «Моя родина»
Текст «Вагони»
Родовий відмінок: іменники в однині (ч. 1)
Родовий відмінок: іменники у множині (ч. 1)
Родовий відмінок у науковому стилю мовлення
Родовий відмінок:: прикметники, особові
займенники.

Кількість
годин
8
8
8
8
8
8
8
8

8

8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Тема «Мій день»
Текст «Колія»
м3
Давальний відмінок: однина
Давальний відмінок: множина
Тема «Мій друг»
Давальний відмінок у науковому стилю мовлення
Текст «Ласкаво просимо в музеї»
Орудний відмінок: однина
Орудний відмінок: множина
Орудний відмінок:
Текст «Класифікація локомотивів»
м4

8
8
8

8
8
8
8
8
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РЕСУРСИ КУРСА
Електронні
ресурси
Інформація про курс розміщена на сайті Університету: http://metod.kart.edu.ua/
Інформаційні матеріали
по курсу
Рекомендована література
Основна
1. Мосьпан О.П. Методичні вказівки для іноземних студентів із вивчення
відмінкової системи української мови. Частина 1 / О.П. Мосьпан. – Харків :
УкрДУЗТ, 2018. – 24 с.
2. Мосьпан О.П. Методичні вказівки для іноземних студентів із вивчення
відмінкової системи української мови. Частина 2 / О.П. Мосьпан. – Харків :
УкрДУЗТ, 2018. – 27 с.
3. Ситковська М.І., Євдокімова О.О. Українська мова для початківців. –
Харків, 2005.
Допоміжна
1. Вальченко І. В. Ласкаво просимо! : Навч. посібник з української мови для
іноземних студентів : у 2-х ч. Частина 1. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька;
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2011. 389 с.
2. Вальченко І.В., Прилуцька Я.М. Ласкаво просимо! : Частина 2.
Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів: у 2-х ч.
Частина . – Х.: ХНАМГ, 2011. – 305 с.

3. Дудка О.О., Шевелєва Л.А. Українська мова. Комплексний довідник. —
Харків: Парус-Друк, 2010. – 416 с.
Інформаційні ресурси
в Інтернеті
1. Український лінгвістичний портал «Словники України» on-line:
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
2. Сайт «Українська грамота із добіркою словників з української
мови. Словник труднощів, фразеологічний словник, комплексний словник,
словник
наголосів
української
мови
тощо:
http://ukrgramota.kievpereklad.com.ua/slovnik-ukr-movy/
3. Пишемо та говоримо українською без помилок: он-лайн ресурси для
вдосконалення знання мови: https://naurok.com.ua/post/pishemo-ta-govorimoukra-nskoyu-bez-pomilok-onlayn-resursi-dlya-vdoskonalennya-znannya-movi
Що важливо пам’ятати і яких правил
дотримуватися у ході вивчення
дисципліни?
Умовою ефективного засвоєння змісту дисципліни і досягнення
наведених результатів (набуття необхідних компетенцій) є відвідування
практичних занять, активність під час уроку, виконання домашніх завдань та
практичне використання вивченого у позааудиторний час («вихід у
мовлення»). Студент, який пропустив заняття, має самостійно відпрацювати
відповідний матеріал, переписавши теорію й виконавши практичні завдання
за вказівкою викладача.
Яким є порядок оцінювання результатів
навчання студентів за відповідними
формами організації навчального процесу
Контроль знань у рамках навчальної дисципліни «Мова навчання»
здійснюється з урахуванням особливостей кредитно-модульної системи,
відображених у Положенні про контроль та оцінювання якості знань
студентів в УкрДУЗТ (http://kart.edu.ua/images/stories/akademiya/documentuvnz/polojennya-12-2015.pdf).
Згідно з Положенням про впровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу використовується 100-бальна шкала
оцінювання. При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової
книжки (індивідуального навчального плану) студента, оцінка, виставлена за
100-бальною шкалою, повинна бути переведена до національної шкали (5, 4,
3) та шкали ECTS (А, В, С, D, Е)

Визначення назви
державною
шкалою(оцінка)
ВІДМІННО – 5

ДОБРЕ – 4

ЗАДОВІЛЬНО – 3

НЕЗАДОВІЛЬНО – 2

за

За
100
Визначення назви за шкалою
ECTS
бальною
ECTS
оцінка
шкалою
Відмінно
–
відмінне
виконання лише з незначною 90-100 A
кількістю помилок
Дуже
добре
–
вище
середнього рівня з кількома 82-89 B
помилками
Добре
–
в
загальному
правильна робота з певною 75-81 C
кількістю грубих помилок
Задовільно - непогано, але зі
69-74 D
значною кількістю недоліків
Достатньо
–
виконання
задовольняє
мінімальні 60-68 E
критерії
Незадовільно – потрібно
попрацювати перед тим як
35-59 FX
отримати
залік
(без
повторного вивчення модуля)
Незадовільно – необхідна
серйозна подальша робота <35
F
(повторне вивчення модуля)

Форми семестрового контролю: 1 семестр – залік, 2 семестр – іспит
Кожний семестр поділяється на дві частини – 2 модулі. Оцінка за
кожний модуль складається з двох частин:
1) за відвідування практичних занять та навчальну активність на них (до
50 балів) виконання контрольних (до 5 балів) та самостійних (до 5 балів)
робіт – до 60 балів у сумі за модуль;
2) за модульну роботу –до 40 балів за модуль.
Студент отримує оцінку за семестр за результатами модульного 1-го та
2-го контролю шляхом виведення середньої оцінки. Якщо студент не
погоджується з запропонованими балами (у разі отримання оцінки на рівні В
або D за шкалою ECTS), він може підвищити їх на заліку/іспиті, де має
самостійно підготувати (відповідно до завдання в білеті):
1. Письмове/ усне висловлювання (від 10 речень) на тему:
1 семестр:
1.1. Загальна характеристика залізничного транспорту
1.2. Південний вокзал у Харкові
1.2. Вагони

2 семестр
1.4. Колія
1.5. Музеї залізничного транспорту в Харкові
1.6. Класифікація локомотивів
2. Письмове висловлювання (що містить основні значення, ситуації
використання й відмінкові закінчення із прикладами) про :
1 семестр
2.1. Називний відмінок.
2.2. Місцевий відмінок.
2.3. Кличний відмінок
2.4. Рід іменників
2.5. Число іменників
2 семестр
2.6. Родовий відмінок.
2.7. Давальний відмінок.
2.8. Знахідний відмінок.
2.9. Орудний відмінок.
2.10. Часові форми дієслів 1 та 2 дієвідміни.
3. Усне висловлювання (від 10 речень) на тему:
1 семестр
3.1. Моя кімната
3.2. Аудиторія
3.3. Харків
2 семестр
3.4. Моя родина
3.5. Мій друг
3.6. Мій день

Кодекс академічної доброчесності
Порушення Кодексу академічної доброчесності Українського
державного університету залізничного транспорту є серйозним
порушенням, навіть якщо воно є ненавмисним. Кодекс доступний за
посиланням: http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua
Зокрема, дотримання Кодексу академічної доброчесності УкрДУЗТ
означає, що вся робота на модульних тестуваннях та заліках має
виконуватися індивідуально. Під час виконання самостійної роботи студенти
можуть консультуватися з викладачами та з іншими студентами, але повинні
самостійно розв’язувати завдання, керуючись власними знаннями, уміннями

та навичками. Посилання на всі ресурси та джерела (наприклад, у рефератах,
самостійних роботах чи презентаціях) повинні бути чітко визначені та
оформлені належним чином. У разі спільної роботи з іншими студентами над
виконанням індивідуальних завдань, потрібно зазначити ступінь їх участі у
роботі.

Інтеграція студентів з обмеженими
можливостями
Дистанційного навчання не передбачено, втім іноземний студент може
звернутися за усіма навчальними матеріалами до викладачів, що ведуть
навчальний курс та скористатися електронною базою навчально-методичних
видань УкрДУЗТ.
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Галузь знань 27 Транспорт
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Освітня програма: локомотиви та локомотивне господарство (Л)
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Освітня програма: організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ)
Час та аудиторія проведення занять: Згідно з розкладом http://rasp.kart.edu.ua/
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Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
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Освітня програма: економіка підприємств (ЕП)
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Шифр та назва спеціальності 071 Облік і оподаткування
Освітня програма: облік і оподаткування (ОіО)
Час та аудиторія проведення занять: Згідно з розкладом http://rasp.kart.edu.ua/

Команда викладачів:
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Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Шифр та назва спеціальності 073 Менеджмент
Освітня програма: менеджмент організацій і адміністрування (МОіА)
Час та аудиторія проведення занять: Згідно з розкладом http://rasp.kart.edu.ua/

Команда викладачів:
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Шифр та назва спеціальності 073 Менеджмент
Освітня програма: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (МЗЕД)
Час та аудиторія проведення занять: Згідно з розкладом http://rasp.kart.edu.ua/
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Шифр та назва спеціальності 073 Менеджмент
Освітня програма: управління персоналом та економіка праці (УПЕП)
Час та аудиторія проведення занять: Згідно з розкладом http://rasp.kart.edu.ua/

Команда викладачів:
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Освітній рівень перший (бакалавр)
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Шифр та назва спеціальності 075 Маркетинг.
Освітня програма: маркетинг (М)
Час та аудиторія проведення занять: Згідно з розкладом http://rasp.kart.edu.ua/

Команда викладачів:
Мосьпан Олена Павлівна (канд. філол. наук, доцент).
Контакти: +38(057)730-19-79, historymova@ukr.net
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Семестр та рік навчання: семестри – перший і другий; рік навчання – перший
Освітній рівень перший (бакалавр)
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Шифр та назва спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології;
освітня програма: автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(АКіТ)
Час та аудиторія проведення занять: Згідно з розкладом http://rasp.kart.edu.ua/

Команда викладачів:
Мосьпан Олена Павлівна (канд. філол. наук, доцент).
Контакти: +38(057)730-19-79, historymova@ukr.net
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