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Робоча програма навчальної дисципліни «Переклад у галузі гірництва» для 
бакалаврів освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша – англійська» спеціальності 035 «Філологія» / Нац. техн. ун-т 
«Дніпровська політехніка», каф. перекладу. Дніпро, 2021. 13 с. 
 
 

Розробник: 
 

-  Бердник Л.В. – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
перекладуНаціонального технічного університету «Дніпровська політехніка» 
 
 

Робоча програма регламентує: 
– мету дисципліни; 
– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  
– базові дисципліни; 
– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 
– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 
– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів навчання 

(шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  
– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 
– рекомендовані джерела інформації. 
 
Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час 

планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студентів до 
контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього та 
зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх 
програм у межах спеціальності. 

 
Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 035 Філологія 

(протокол № 1 від 31.08.2021) 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета дисципліни – надання умінь і знань, необхідних для опанування 

професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з усвідомленням 
студентом особливостей перекладу з англійської на українську мову у галузі 
гірництво; досягнення здобувачами вищої освіти системи спеціальних знань у галузі 
спеціального перекладу (гірництво) та теоретичних основ у галузі гірництво, які 
проявляються у здатності використовувати набуті знання в професійній 
перекладацькій діяльності. 
 
 

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр ДРН зміст 

ДРН1 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших предметних галузей); професійно застосовувати поглиблені 
знання з обраної філологічної спеціалізації, зокрема з перекладу у галузі 
гірництво; 

ДРН2 вести роботу з уніфікації термінів, удосконалення використовуваних 
понять/визначень у галузі гірництва, електроенергетики, комп’ютерної техніки, 
менеджменту та права. 

 

3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  
Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Ф1 Практичний курс основної 
іноземної (англійської) мови  

 

використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 
письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 
регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 
різних сферах життя; 

Ф6 Практика перекладу з 
основної іноземної (англійської) 
мови 

знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 
практичній діяльності. 

 
 

4. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 
навчальних 

занять О
бс

яг
, 

го
ди

ни
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
лекційні - - - - - - - 
практичні 120 46 74 - - 4 116 
лабораторні - - - -- - - - 
семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 120 46 74 - - 4 116 
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5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Шифри 
ДРН Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 
складових, 
години 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 120 
ДРН 1 
ДРН 2 
 

1 Переклад в межах тематики гірничої галузі 
(особливості мови науково-технічних матеріалів; 
термінологія; перекладацькі трансформації) 

60 

Мінерали та гірські породи 
Планування і організація 
геологорозвідувальних робіт  
Механічне обладнання і транспорт. Технічні 
характеристики обладнання 
Prospecting and Exploration 
Mine Development 
Surface Mining 
Underground Mining of Bedded Deposits 
Анотування та реферування фахової літератури і 
науково-технічної документації у галузі гірництва 

ДРН 1 
ДРН 2 
 

2 Переклад в межах тематики гірничої галузі 
(особливості мови науково-технічних матеріалів; 
термінологія; перекладацькі трансформації) 

60 

Геологія 
Проведення робіт 
Польові та геофізичні роботи 
Обробка та інтерпретація геофізичних даних 
Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження 
Бурові роботи 
Гірничо-прохідницькі роботи 
Камеральні та лабораторні роботи 
Underground Mining of Ore Deposits 
Recent Advances in Mining 
Ocean Floor Mining 
Mining and the Natural Environment 
Анотування та реферування фахової літератури і 
науково-технічної документації у галузі гірництва 

РАЗОМ 120 
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6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 
університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований 
під час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студента за 
дисципліною. 

6.1 Шкали 
Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 
офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок 
мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 
Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 
74…89 добре / Good 
60…73 задовільно / Satisfactory 
0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 
підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 
заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 
Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, 

умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами НРК до 6-
го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою 
результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 
виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді 
завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації 
вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 
контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 
підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  
 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 
заняття 

засоби 
діагностики процедури 

засоби 
діагностики процедури 

 
комплексна 
контрольна 
робота (ККР) 
 

визначення 
середньозваженого 
результату поточних 
контролів; 
 

практичні контрольні 
завдання за 
кожною темою 

виконання завдань 
під час практичних 
занять 
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або індивідуальне 
завдання 

виконання завдань 
під час самостійної 
роботи 

 

 
Під час поточного контролю практичні заняття оцінюються шляхом визначення 

якості виконання контрольних конкретизованих завдань та якістю виконання 
індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, то 
інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових коєфіцієнтів, 
що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять 
не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента шляхом 
визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час заліку має 
право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні 
результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу 
на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складових 
(конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням 
вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної складової опису 
кваліфікаційного рівня НРК. 

6.3 Критерії 
Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно 

очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії 
студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю 
лекційних і практичних занять в якості критерія використовується коефіцієнт 
засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 
де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до 
еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно 
за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня 
компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені НРК 
для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  
для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК 

 
Опис кваліфікаційного 

рівня 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 
Показник 

оцінки  
Знання  

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 
осмислена. Характеризує наявність: 

95-100 
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Опис кваліфікаційного 
рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії 

Показник 
оцінки  

♦ концептуальні 
наукові та 
практичні знання, 
критичне 
осмислення 
теорій, принципів, 
методів і понять у 
сфері професійної 
діяльності та/або 
навчання 

.концептуальних знань; 

.високого ступеню володіння станом питання; 

.критичного осмислення основних теорій, 
принципів, методів і понять у навчанні та 
професійній діяльності 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 
Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 
Відповідь правильна, але має певні неточності й 
недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 
недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 
Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 
об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 
Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 
♦ поглиблені 

когнітивні та 
практичні 
уміння/навички, 
майстерність та 
інноваційність на 
рівні, 
необхідному для 
розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач і 
практичних 
проблем у сфері 
професійної 
діяльності або 
навчання 

Відповідь характеризує уміння: 
.виявляти проблеми; 
.формулювати гіпотези; 
.розв'язувати проблеми; 
.обирати адекватні методи та інструментальні 

засоби; 
.збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 
.використовувати інноваційні підходи до 

розв’язання завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички 
застосовувати знання в практичній діяльності з 
негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички 
застосовувати знання в практичній діяльності, але 
має певні неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички 
застосовувати знання в практичній діяльності, але 
має певні неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички 
застосовувати знання в практичній діяльності, але 
має певні неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички 
застосовувати знання в практичній діяльності, але 
має певні неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички 
застосовувати знання в практичній діяльності при 
виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички 
застосовувати знання при виконанні завдань за 
зразком, але з неточностями 

60-64 
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Опис кваліфікаційного 
рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії 

Показник 
оцінки  

рівень умінь/навичок незадовільний <60 
Комунікація 

♦ донесення до 
фахівців і 
нефахівців 
інформації, ідей, 
проблем, рішень, 
власного досвіду 
та аргументації; 

♦ збір, 
інтерпретація та 
застосування 
даних; 

♦ спілкування з 
професійних 
питань, у тому 
числі іноземною 
мовою, усно та 
письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 
Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

.правильна; 

.чиста; 

.ясна; 

.точна; 

.логічна; 

.виразна; 

.лаконічна. 
Комунікаційна стратегія: 

.послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

.наявність логічних власних суджень; 

.доречна аргументації та її відповідність 
відстоюваним положенням; 

.правильна структура відповіді (доповіді); 

.правильність відповідей на запитання; 

.доречна техніка відповідей на запитання; 

.здатність робити висновки та формулювати 
пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 
незначними хибами. 
Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 
незначними хибами. 
Доречна комунікаційна стратегія з незначними 
хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 
вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 
чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 
п’ять вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
доречна комунікаційна стратегія (сумарно не 
реалізовано сім вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 60-64 
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Опис кваліфікаційного 
рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії 

Показник 
оцінки  

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано 10 вимог) 
Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 
♦ управління 

складною 
технічною або 
професійною 
діяльністю чи 
проектами; 

♦ спроможність 
нести 
відповідальність 
за вироблення та 
ухвалення рішень 
у 
непередбачуваних 
робочих та/або 
навчальних 
контекстах; 

♦ формування 
суджень, що 
враховують 
соціальні, наукові 
та етичні аспекти; 

♦ організація та 
керівництво 
професійним 
розвитком осіб та 
груп; 

♦ здатність 
продовжувати 
навчання із 
значним ступенем 
автономії 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 
особистості, орієнтованих на: 
1) управління комплексними проектами, що 
передбачає: 

.дослідницький характер навчальної діяльності, 
позначена вмінням самостійно оцінювати 
різноманітні життєві ситуації, явища, факти, 
виявляти і відстоювати особисту позицію; 

.здатність до роботи в команді; 

.контроль власних дій; 
2) відповідальність за прийняття рішень в 
непередбачуваних умовах, що включає: 

.обґрунтування власних рішень положеннями 
нормативної бази галузевого та державного 
рівнів; 

.самостійність під час виконання поставлених 
завдань; 

.ініціативу в обговоренні проблем; 

.відповідальність за взаємовідносини; 
3) відповідальність за професійний розвиток окремих 
осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

.використання професійно-орієнтовних навичок;  

.використання доказів із самостійною і 
правильною аргументацією; 

.володіння всіма видами навчальної діяльності; 
4) здатність до подальшого навчання з високим 
рівнем автономності, що передбачає: 

.ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

.самостійність оцінних суджень; 

.високий рівень сформованості 
загальнонавчальних умінь і навичок; 

.самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 
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Опис кваліфікаційного 
рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії 

Показник 
оцінки  

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 
Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 
 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Під час викладання курсу застосовуються такі елементи технічного забезпечення 
для дистанційного навчання: 

1. Технічні засоби навчання (комп’ютерне та мультимедійне обладнання). 
2. Дистанційна платформа MOODLЕ. 
3. Дистанційна платформа Microsoft Teams 

 
 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Базова 
1. Практикум з англійської мови для студентів напряму підготовки 0903 
Гірництво спеціальності «Шахтне та підземне будівництво» / Упорядн. Л.А. Заїка. 
Дн- ськ: НГУ, 2005. 23с. 
2. Практикум з англійської мови для студентів напряму підготовки 0707 Геологія 
(спец. «Геологія») НГА України /Упорядн. Л.А. Заїка, М.В.Копнин. Дн-ськ: НГУ, 
2001. 79с. 
3. Рибко Н.В. Термінознавство: навч. посібн для студ. з поглибленим вивченням 
іноземної мови, Ч.2/Н.В. Рибко, Н. А. Насонова. Вінниця: ВНТУ, 2006. 100 с. 
4. СВО НГУ НМЗ-07. Нормативно-методичне забезпечення дисципліни 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням спілкування» бакалаврів галузі знань 
0503 – Розробка корисних копалин I-II курсів навчання / С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, 
Н.В. Поперечна, О.Д.Швець. Дн-ськ: НГУ, 2007. 150 с. 
5. Annual of the University of mining and geology: Vol. 44-45: Part III:Mechanization, 
Electrification and automation is mines. Sofia: “St. Ival Rilski Publishing House, 2002.  IV, 
109c. 
6. . Kural O. Coal: Resources, Properties, Utilization, Pollution/Edited by O. Kural.  
Istanbul, 1994. 494с. 
 

Допоміжна 
 

1. Английский язык для горняков/Под ред. А.А.Терпигорева. М.: Углетехиздат, 
1956. 508с. 
2.  Баракова М.Я., Яременко Г. И. Английский язык для горных инженеров: 
Учебник: [для горн.-геол. спец. вузов.] 2-е изд., исп. М.: Высш. шк., 1987. 294с. 
3.  Баракова М.Я., Яременко Г. И. Английский язык для горных инженеров: Лаб. 
работы [Учебн. пособие для горн.-геол. спец. вузов]. М.: Высш.шк.,1987. 87с. 
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4. Баракова М.Я., Шендерова Р.Л. Английский язык для горных инженеров: 
пособие по обучению чтению: Учеб. пособие для горно-геологических 
специальностей вузов. М.: Высш. шк., 1987. 104 с. 
5.  Долинская Л.Д., Киткова Н.Г. Курс английского языка: для студентов-
геологов и географов. М: Изд-во МГУ, 1991. 175с. 
6.  Елохова Г. В. и др. Геология: учебн. пособие по англ. яз) / Г. В. Елохова, П. В. 
Науменко, В.Д. Португалов. М: Изд-во Всесоюз. заоч. политехн. ин-та., 1990. 219с. 
7. Modern management of mine production and environment protection: International 
conference. SGEM 2001. 03-09 June, Varna, Bulgaria. Varna,2001. 426c. 
8. Mining for Tomorrow’s World: Proceedings of the International Congress, 
Düsseldorf, Germany, June 9-15, 1999. 374c. 
9. Wills B.A. Mineral Processing Technology. An Introduction to the Practical Aspects 
of Ore Treatment and Mineral Recovery. Oxford: Pergamon Press,1979. 417 c. 
10.  Mine Planning and Equipment Selection, 1994-2006: Proceeding of the 3rd-15th 
International Symposium 
  
Інформаційні ресурси 
 
• ресурси Інтернет: 

http://www.staffs.ac.uk/services/library_and_info/reference.html (різноманітні 
віртуальні довідники — словники, енциклопедії, списки скорочень та ін.); 
http://www.wisc.edu/writing/Handbook/AcademicWriting.htmI (довідник з 
наукового письма в різних галузях) 
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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«Переклад в галузі гірництво»  
для бакалаврів освітньо-професійної програми  

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»  
зі спеціальності 035 Філологія 

 
 
 
 
 

Розробник:  
Бердник Лада Валеріївна 

 

 

 

 
В редакції автора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Підготовлено до виходу в світ 
у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 

49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 
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