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ВСТУП

Програму  навчальної  дисципліни  «Українська  мова  як  іноземна»  укладено
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Магістр» усіх напрямів
підготовки  технічних,  гуманітарних  і  соціально-економічних  спеціальностей  з
урахуванням Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання.

Навчальна дисципліна належить до циклу гуманітарної підготовки. 
Предмет  навчальної  дисципліни:  українська  літературна  мова  як  іноземна

професійного,  соціально-культурного,  суспільно-політичного  та  офіційно-ділового
спілкування,  сукупність  компонентів  (граматика,  лексика,  фонетика,  стилістика),
необхідна  для  формування  професійно  орієнтованої  комунікативної  компетентності  у
студентів з метою забезпечення їх ефективного спілкування в науковому та професійному
середовищі.

Навчальна програма відповідає національним кваліфікаційним рівням досягнень;
забезпечує  стандартизовану  базу  для  розробки  робочих  програм  кредитних  модулів  з
дисципліни  «Українська  мова як  іноземна»  у  відповідності  до  професійних  потреб
студентів та суспільного запиту.

Міждисциплінарні зв'язки передбачають залучення до процесу формування мовної
майстерності  змісту  професійно  орієнтованих  дисциплін,  що  забезпечує  глибоку
інтеграцію наукових і професійно орієнтованих знань.

1.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1.  Метою навчальної дисципліни є формування й  подальше  удосконалення
здатності систематизації  й  узагальнення  мовного  матеріалу  з  метою  його
використання  у вигляді  письмових  чи  усних  висловлювань  у  ситуаціях
наукової, професійної та офіційно-ділової сфер спілкування.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.
Після  засвоєння  навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі

результати навчання: знання:

Лінгвістичні знання:

1) лексичні:
- лексична система української мови  у  вигляді  поняття про  цю  систему  і  правил
користування нею;
- семантика слова;
- здатність слова мати омоніми, пароніми, антоніми, синоніми;
- синтаксична й лексична сполучуваність слова;
- правила словотвору, зокрема у сфері творення термінологічних номінативних одиниць;
- широкий діапазон спеціальної термінології та специфічних конструкцій наукового стилю
на матеріалі тематики фахових дисциплін і магістерської дисертації;

2) граматичні:
- частини мови;
- члени речення;

          - способи вираження головних і другорядних членів речення;
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 -  способи  вираження  логіко-смислових  відношень  у  простому  реченні:  об’єктних,
атрибутивних, обставинних; 
 - прості й складні речення;
- складносурядні речення;
-  засоби  вираження  єднальних,  причинно-наслідкових,  протиставних,  зіставних,
розділових, пояснювальних відношень; 
- складнопідрядні речення; 
- типи підрядних речень;
-  вираження з’ясувальних, атрибутивних, обставинних відношень;
-  синонімія вираження  логіко-смислових  відношень  у  простому  та  складнопідрядному
реченнях;
- складне синтаксичне ціле (ССЦ);
- означення    зв’язку    між    реченнями у ССЦ;
- способи вираження модальних відношень; 
- вставні слова й вставлені конструкції;
- особливості наукового, публіцистичного й офіційно-ділового стилів мови;
-  мовні засоби аналітико-синтетичної обробки наукового й науково-популярного текстів
(організації зв’язного тексту, інтерпретації й оцінки змісту тексту, аналізу структури).

Академічне мовлення:
− виступати з презентаціями чи доповідями, в яких представлено власні наукові ідеї;
− дотримуватися в ході презентації збалансованого представлення ідей у візуальному

форматі та їх усній вербалізації;
− коментувати таблиці, графіки і схеми;
− дотримуватися вмотивованості теми виступу, його структурних частин;
− синтезувати  основну  ідею  з  почутих  різних  точок  зору  щодо  певної  проблеми,

розширювати та розвивати її в напрямку власного наукового пошуку.
Академічне письмо:

− викладати ідеї компактно, прозоро, структуруючи частини тексту (вступ, основна
частина, висновки) згідно з їхньою функцією;

− користуватися метатекстовими одиницями для поєднання абзаців в єдиний тяглий
текст; 

− доцільно й коректно вдаватися до цитації у власному науковому та професійному
текстах; 

− укладати бібліографію;
− редагувати створений текст з точки зору форми й змісту.

Соціокультурні знання:
− основні  правила  мовленнєвої  поведінки  в  типових  ситуаціях  спілкування  в

професійній, соціально-культурній та офіційно-діловій сферах; 
− лінгвокраїнознавча інформація, в тому числі професійно орієнтована.

Прагматичні знання: сутність та особливості іншомовної комунікації, характер взаємодії
комунікантів під час іншомовного спілкування.

Уміння в усіх видах мовленнєвої діяльності:
1) аудіювання: 
-  розуміти загальний зміст складних наукових і професійно орієнтованих текстів на рівні
загального, детального й критичного розуміння;
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- максимально повно розуміти зміст, комунікативні наміри, а також соціальні й емоційно-
експресивні особливості мовлення мовця;
- вилучати специфічну інформацію з аудіоповідомлень;
- розуміти більшість лекцій, дискусій з відносною легкістю;
- уміти резюмувати почуте;
2) читання:
- розуміти й адекватно інтерпретувати зміст складних наукових і професійно орієнтованих
текстів,  а  також  логічні  складові  цього  змісту,  ідентифікувати  однотипну  інформацію,
виражену різними мовними засобами;
- детально розуміти інформацію, викладену в тексті, і критично її осмислювати;
-  вилучати нову інформацію під час оглядово-пошукового читання, під час зіставлення
нового тексту з прочитаними раніше текстами;
3) письмо:
- правильно писати доповідь (або інший текст) з послідовно розгорнутою аргументацією,
належним чином підкреслюючи значущі думки та наводячи відповідні деталі; 
- правильно оформлювати всі види письмових робіт, передбачених робочими програмами
з фахових дисциплін;
- продукувати письмовий текст, що належить до професійної  та наукової сфер спілкування
(анотація, рецензія, стаття, магістерська дисертація тощо);
-  продукувати  текст, що належить  до офіційно-ділової  сфери спілкування   (доручення,
контракт, угода тощо);
- репродукувати письмовий та аудіотексти, демонструвати вміння аналізувати зміст тексту,
виокремлювати в ньому потрібну інформацію, опрацьовувати її відповідно до вимог жанру
власного письмового повідомлення;
4) говоріння:
діалогічне мовлення:
- здійснювати зворотній зв’язок щодо тверджень і висновків, зроблених іншими мовцями,
тримати їх у фокусі своєї уваги і таким чином допомагати розвитку дискусії;
- висловлюватися на рівні, властивосу іншим учасникам комунікативної ситуації;
- вести підготовлений і непідготовлений фаховий діалог, оперуючи складними репліками,
близькими до монологічного висловлювання;
-  вести  діалог-дискусію,  обмінюючись  складними  репліками  з  елементами  доказу,
заперечення явища, факту, думки, аргументації точки зору;
-  організовувати  своє  мовлення  у  формі  діалогу,  полілогу,  вербально  виражати
комунікативне завдання, розуміти й розвивати думку співрозмовника;
- відстоювати власну позицію в умовах вільної бесіди в рамках запропонованої теми;
монологічне мовлення:
-  висловлюватися швидко і спонтанно без помітних ускладнень, пов’язаних з пошуком
засобів вираження;
- чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми;
- продукувати  підготовлені  й непідготовлені  монологічні  висловлювання,  побудовані  на
взаємному  проникненні  основних  функціонально-смислових  типів  мовлення  з
використанням опису й оцінки, пояснення, міркування;
-  використовувати  для  побудови  дискурсу  стилістичні  засоби,  адекватні  ситуації
спілкування;
-  систематично  продукувати  розгорнуті  описи та  презентації  з  відповідним виділенням
головних положень та релевантними допоміжними деталями;

досвід:
- роботи зі складними текстами різних стилів в усіх видах мовленнєвої діяльності;
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- усного та письмового монологічного, діалогічного  спілкування за широким тематичним
(переважно  науковим)  спектром  із  застосуванням  адекватних  складності  думки
граматичних структур та дотриманням вимог мовленнєвого етикету;
-  аналітико-синтетичної  обробки  інформації  наукової  та  професійно  орієнтованої
тематики;
- роботи з друкованими та електронними джерелами та інтерпретації інформації.

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин / 4,5 кредити ECTS.
Навчальна дисципліна містить 1 кредитний модуль: «Українська мова професійного

спрямування (поглиблено)». 

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма
навчання

Кредитні
модулі

Всього
Розподіл навчального часу за
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Денна 1 4,5 135 - 90 - 45 Залік (10 семестр)
Заочна 1 4,5 135 8 10 - 117  Залік (10 семестр)

* Семестрова атестація не проводиться у 9 семестрі 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Зміст  навчальної  програми дисципліни  Українська  мова як  іноземна включає  такі
складові:

1. Сфери (наукова,  професійно  орієнтована  та  офіційно-ділова)  і  види  спілкування
(контактне  −  дистанційне,  безпосереднє  −  опосередковане,  усне  −  писемне,
діалогічне  −  монологічне  тощо);  функції  (наприклад,  комунікативна  функція
включає  спілкування,  повідомлення  тощо);  професійно  орієнтовані  мовленнєві
ситуації; невербальні засоби спілкування; комунікативні цілі і наміри; професійно
орієнтовані теми, проблеми і тексти; професійно орієнтовані мовленнєві вміння і
вправи для їхнього розвитку; відповідні завдання.

2. Лінгвосоціокультурний  матеріал,  соціальні  ситуації;  навички  оперування  цим
матеріалом  і  вправи  для  їхнього  формування;  вміння  вступати  у  комунікативні
стосунки,  орієнтуватися  у  професійно  орієнтованих  ситуаціях  і  керувати  ними;
вправи для їхнього розвитку; відповідні знання.
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3. Професійно  орієнтований  мовний  матеріал  (лексичний,  граматичний);  навички
оперування цим матеріалом і вправи для їхнього формування; відповідні знання.

4. Навчальні і комунікативні стратегії; вміння оперування ними і вправи для їхнього
розвитку; відповідні знання.
Навчальні стратегії включають: мнемонічні (запам'ятовування), когнітивні

(стосуються аналізу і трансформації навчального матеріалу), соціальні (передбачають
уміння і  бажання спілкуватися  іноземною мовою), метакогнітивні   (концентрація на
навчанні, обдумування, планування, керування, самоконтроль і самооцінка).

Комунікативні або компенсаторні стратегії використовуються в процесі
оволодіння професійно орієнтованою іноземною мовою (формулювання своєї думки
у граматичному і лексично спрощеному вигляді тощо).

Кредитний модуль 1. Українська мова  професійного спрямування (поглиблено)

Аудіювання

Види текстів:

- автентичні тексти наукової, соціально-культурної, суспільно-політичної тематики;

Мета:

- детально ророзуміти аудіотекст наукової та професійно орієнтованої тематики;
-  вилучити основну або задану інформацію;
- розуміти пожвавлену розмову носіїв мови. 

Читання
Види читання:
-  вивчальне,  ознайомлювальне,  пошукове,  пошуково-ознайомлювальне,  пошуково-
вивчальне,  оглядове,  реферативне  читання  складних  наукових,  фахових,  науково-
популярних текстів;
-  ознайомлювальне,  пошуково-ознайомлювальне  офіційно-ділових  паперів  і  суспільно-
політичних текстів.
Мета: 
 -  засвоєння термінів і термінологічних сполучень академічних текстів фахового 
спрямування;
-  розуміння основного змісту;
-  повне і точне розуміння змісту  тексту;
- смисловий аналіз специфічних структур оригінального фахового тексту;
- аналітико-синтетична обробка наукової та професійно орієнтованої інформації;
- розвиток активного й потенційного словника студентів у суспільно-політичній сфері;
- вилучення інформацації з вузькоспеціальних джерел у межах своєї сфери;
- розуміння спеціальних статей поза своїми полем діяльності за умови, якщо можна інколи
- користуватися словником для підтвердження своєї інтерпретації.

Говоріння

Монологічне мовлення:

- репродукування друкованих і аудіотекстів з елементами аналізу, аргументованої оцінки; 
- підготовлене висловлювання за тематикою магістерської дисертації. 
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- підготовлене й непідготовлене висловлювання за відповідною  професійно орієнтованою
тематикою; 
-  реферування  декількох  наукових  і  професійно  орієнтованих  текстів  з  узагальненням,
зіставленням, протиставленням інформації, з аргументацією власної точки зору;
- вільне, правильне й ефективне висловлювання в широкому діапазоні професійних тем, з
чітким позначенням зв’язків між ідеями;
-  спонтанне  спілкування,  під  час  якого  добре  контролюється  граматичний  аспект
мовлення;
- детальне розуміння мовлення навіть в умовах шуму;
-  ведення  діалогу-бесіди  за  темою майбутньої  магістерської  дисертації  в  офіційному й
неофіційному форматі.

Діалогічне мовлення:

- ведення діалогу-бесіди  й діалогу-дискусії за тематикою прочитаного;

-  ведення  діалогу-бесіди  за  темою майбутньої  магістерської  дисертації  в  офіційному й
неофіційному форматі;

- вираження своєї думки і поглядів, наведення власних аргументів, реагування на складну
аргументацію інших.

Письмо

Види письма:

- анотування й рецензування друкованих джерел наукового, професійно орієнтованого та
офіційно-ділового характеру;

-  реферування  декількох  наукових  і  суспільно-політичних   текстів  з  узагальненням,
зіставленням, протиставленням інформації, з аргументацією власної точки зору;
-  написання  професійно  орієнтованих  звітів,  рефератів,  доповідей,  тез,  магістерської
дисертації;
-  оформлення  супровідної  документації  до  наукових  текстів  (оформлення  бібліографії,
бібліографічний опис, оформлення цитат тощо);

- написання офіційно-ділових  документів ( банківські документи,  доручення,  контракт,
угода тощо).

Мовний матеріал

Лексичний:

- засоби аналітико-синтетичної обробки наукової інформації;

- засоби оформлення супровідної документації до наукових творів;

- засоби укладання офіційно-ділових  документів. 

Граматичний: 
- частини мови;
-  члени речення; 
- прості й складні речення; 
- складне синтаксичне ціле; 
- стилі мовлення;
- мовні засоби аналітико-синтетичної обробки наукового й науково-популярного текстів.

4. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
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Мета  навчальної  дисципліни  передбачає   формування  у  студентів  професійно
орієнтованих мовленнєвих компетентностей в  аудіюванні,  говорінні,  читанні,  письмі на
рівні  В2+  (сильний  просунутий);  формування  у  студентів  професійно  орієнтованої
лінгвосоціокультурної компетентності на вищезазначеному рівні; формування у студентів
професійно орієнтованих мовних компетентностей;  формування у студентів  професійно
орієнтованої  навчально-стратегічної  компетентності.   В  процесі  досягнення  йієї  мети
студенти  мають  одержати  необхідний  рівень  сформованості  професійно  орієнтованої
іншомовної комунікативної компетентності.

Кредитний модуль 1. «Українська мова професійного спрямування
(поглиблено)»

1. Глобальна комп’ютеризація.
2. Фінансово-банківська система  в умовах  глобального світу.
3. Земля – наш спільний дім. Традиційні ресурси та альтернативна енергетика.
4.Україна в системі міжнародних відносин.
5. Молоді вчені та їх вплив на розвиток сучасної науки й соціуму.
6. Новітні технології.

7. Соціальна мобільність як фактор розвитку сучасного суспільства.

8. Загальнолюдські проблеми глобального світу.

9. Система цінностей та ціннісні орієнтири в людському суспільстві: вчора й сьогодні.

10. Держава і людина.    

 5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Студентами заочної форми навчання виконуються семестрові домашні контрольні 
роботи, які додаються до Робочих програм кредитних модулів. 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Вакуленко Т., Косенко Н. Українська мова: практичний порадник / Т. Вакуленко,
Н. Косенко. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2008. – 352с.

2. Загнітко  А.  П.  Українське  ділове  мовлення.  Фахове  і  нефахове  спілкування:
навч. посіб. / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк: БАО, 2010. – 479 с.

3. Єдина  типова  навчальна  програма  з  української  мови  для  студентів-
іноземців основних  факультетів  нефілологічного  профілю  вищих  навчальних
закладів України III-IV рівнів акредитації. Ч. 3: навч. програма / Науково-метод.
комісія з підготовки іноземних громадян,  Нац. техн. ун-т України «Київський
політехн. ін-т» ; уклад. Л. І. Дзюбенко [та інші]. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 52 с.

4. Загальноєвропейські  Рекомендації  з  мовної  освіти:  вивчення,  викладання,
оцінювання /  Наук.  ред. укр.  видання д. пед. н.,  проф.  С. Ю. Ніколаєва.  – К.:
Ленвіт, 2003. – С. 273.

5. Інформаційно-довідкові  матеріали  щодо  роботи з  іноземними  громадянами  в
галузі  освіти  України  /  М-во освіти  і  науки  України;  відпов.  за  вип.  В.О.
Лисіков. – К.: ВЦ КНТЕУ, 2001. – 177 с.

6. Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури: Темат. зб. наук. праць /
Під ред. Н. Ф. Зайченко та ін. – К.: ІСДО, 1993. – 187 с.

7. Малий українсько-російський термінологічний словник для студентів-іноземців
(природничо-науковий профіль) / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т»;
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уклад.  С. П. Король ; [відп. ред. Н. С. Саєнко]. – Київ: НТУУ  «КПІ», 2014. –
48 с.

8. Мацюк  З.,  Станкевич  Н.  Українська  мова  професійного  спілкування:  Навч.
посібн. – К.: Каравела, 2009. – 352 с.

9. Мацько Л. І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посібн. –
К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

10. Методичні рекомендації  до складання робочих програм дисциплін та робочих
навчальних програм кредитних модулів.  2-ге вид.,  переробл.  і  допов. /  В.  М.
Головенкін – К.: Політехніка, 2006. – 20 с.

11. Наука  і  техніка  в  сучасному  світі:  збірник  науково-популярних  текстів  та
навчальних  завдань  для  студентів-іноземців  технічних  вишів  /  Г.  Бойко,  І.
Василишин, Т. Гроховська, О. Качала, А. Моторний, І. Юзвяк; за ред. І. Карого. –
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 180 с.

12. Новітній  українсько-російський  словник  / Укл. Л. П. Коврига.  – Х.: Белкар-
книга, 2006. – 1280 с.

13. Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів /
Уклад.: В. П. Головенкін. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 36 с.

14. Програма  з  російської  мови  для  студентів-іноземців  основних  факультетів
вищих навчальних закладів України. / Н.І. Нагайцева, Т.О. Снігурова та ін. – Х.:
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008 – 59 с. 

15. Програма  з  української  мови  як  іноземної:  ІІ  середній  рівень  (В2)  /  Н.  С,
Ніколаєва та ін.; Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, каф. укр. та
рос. мов як іноземних – Київ: Четверта хвиля, 2015. – 55 с.

16. Програма з української мови як іноземної: професійний рівень (С 1) / Київ. Нац.
ун-т ім.. Тараса Шевченка,  Ін-т філології,  каф. укр.  та рос мов як іноземних;
[Ніколаєва Н.С., Шевченко М.В., Бондарева Н.О. та ін.]. – Київ: Четверта хвиля,
2015. – 83 с.

17. Скиба. Н. Г. Українська мова для студентів іноземців [наукове мовлення] / Скиба
Н. Г. – К.: Логос, 2015. – 250 с.

18. Словник труднощів української мови / Д. Г. Гринчишин, А. О. Капелюшний та
ін.: За ред.. С. Я. Єрмоленко. – К.: Рад. шк., 1989. – 336 с.

19. Семеног  О.  М.  Культура  наукової  української  мови:  Навч.  посібн.  –  К.:  ВЦ
«Академія», 2010. – 216 с.

20. Тлумачний словник сучасної української мови / Л. П. Коврига, Т. В. Ковальова,
В. Д.  Пономаренко.  /  За ред.  доктора філол.  наук,  проф. В.  С. Калашника.  –
Харків : Белкар-книга, 2005. – 800 с. 

21. Україна: історія й сучасність. Навчальний посібник з вивчального читання для
іноземних студентів / Укл. К.Г.Чудопалова,  Т.І.Шевчук.  – К.: НТУУ «КПІ»,. –
рукопис.

22. Українська літературна вимова і наголос: словник-довідник: близько 50000 сл. /
АН УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні; [відп. ред. М. А. Жовтобрюх; уклад.:
І. Р.  Вихованець, С. Я. Єрмоленко, Н. М. Сологуб, Г. Х. Щербатюк]. – К.: Наук.
думка, 1973. – 724 с.

23. Українська  мова  для  іноземних  студентів.  Газетно-публіцистичні  текси  та
завдання до них (навч.-метод. посіб.) / Дідківська Л. П., Любчевська-Сокур В.
О., Ніколаєва Н. С. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2012. – 327 с.

24. Український орфографічний словник: Близько 100 000 слів / ред. А. Свашенко,
О. А. Леонова. – Донецьк: Сталкер, 1999. – 480 с.

25. Шевчук С. В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням:
Підручник. – К.: Алерта, 2010. 696 с. 

10



7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Для перевірки успішності  навчання у кредитному модулі  передбачені поточний і
підсумковий контролі. 

Поточний  контроль  реалізується  на  практичних  заняттях  при  виконанні  тестів  і
контрольних робіт, написанні творчих завдань тощо. 

Підсумковий контроль  проводиться  у  вигляді  усно-письмового заліку  в  кінці  10
семестру.  Письмова  частина  проводиться  у  формі  комбінованого  тесту, який  включає
наступні різновиди роботи: розуміння прослуханого тексту, розуміння прочитаного тексту,
лексичні завдання, граматичні завдання, письмо. Усна частина проводиться у формі бесіди
за  вивченими  темами.  Метою  підсумкового  контролю,  що  проводиться  наприкінці
кредитного  модуля,  є  визначення  рівня  володіння  студентами  українською  мовою
професійного спрямування в усіх видах мовленнєвої діяльності відповідно до рейтингової
системи оцінювання знань.

Зразки завдань підсумкового контролю, контрольних робіт та тестів, а також РСО
додаються до робочих програм кредитних модулів. 

8. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Програму  навчальної  дисципліни  «Українська  мова  як  іноземна»  (поглиблено)
укладено  за  кредитно-модульною  системою.  Вона  орієнтована  на  навчання  студентів,
рівень  володіння  яких українською мовою в обсязі  ІІ  середнього рівня є В2+ (сильно
просунутий) і включає 1 кредитний модуль.

Рекомендовано  розробити  робочі  програми кредитного модуля  «Українська  мова
професійного спрямування (поглиблено)» для денної та заочної форм навчання відповідно
до «Методичних рекомендацій до складання програм навчальних дисциплін та робочих
програм кредитних модулів» (НТУУ «КПІ», 2014р.). 

До  РПКМ  необхідно  додати  зразки  завдань  підсумкового  контролю,  поточних
контрольних  робіт  та  тестів,  семестрових  контрольних  робіт  (заочна  форма  навчання).
Завдання для проведення поточного контролю розробляються викладачами кожної окремої
групи з урахуванням особливостей навчання мови на відповідному факультеті та в збірних
групах, де навчаються студенти з різних факультетів. 

РСО  необхідно  розробити  відповідно  до  «Положення  про  рейтингову  систему
оцінювання результатів навчання студентів» (НТУУ «КПІ», 2012р.).
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