
 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна покликана розвинути іншомовні комунікативні вміння студентів 

першого року навчання на бакалавраті протягом третього семестру. Містить змістове 

наповнення у 30 год лабораторних занять та 15 год самостійної роботи у 2-х модулях. 

 

Метою дисципліни у ЗВО, в якому іноземна мова не є профілюючим предметом, є 

підготовка студента до професійного спілкування в усній та письмових формах 

англійською мовою, повторення основ розмовного та професійного іншомовного 

мовлення з урахуванням специфіки лексики спеціальності «Комп’ютерна інженерія». 

 

Завдання дисципліни: оволодіння основними категоріями фонетичного та 

граматичного ряду; оволодіння базовою розмовною та професійною лексикою та 

основними моделями словотворення; формування мовленнєвих навичок іншомовного 

спілкування. обговорення особливостей професійної діяльності спеціалістів ІТ сфери 

через сприймання іноземного мовлення на слух, укладання презентації, резюме, 

проведення інтерв’ю, складання розмовних ситуацій із реального життя та обговорення їх 

у діалозі. 

 

Предметом дисципліни є формування знань, умінь і навичок розмовного, та 

професійного іншомовного спілкування після попереднього ознайомлення з 

терміносистемою та ресурсами електронних курсів. Даний курс спрямований на 

підготовку конкурентоспроможних, високо компетентних та затребуваних на ринку праці 

не лише в Україні, а і за кордоном фахівців ІТ галузі з достатнім рівнем професійно 

орієнтованої іноземної мови. 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 

знати: базовий термінологічний апарат, допоміжні граматичні структури та кліше 

оформлення власних висловлювань англійською мовою щодо базових відомостей 

стосовно професії. 

 

вміти: вести бесіду по засвоєній темі та за змістом текстів, виявляти вміння 

читання, письма, монологічного, діалогічного мовлення, аудіювання, співпраці у команді 

входити у іншомовне середовище засобами Moodle, оформляти та усно захищати 

надіслані роботи, готувати тематичні доповіді, діалоги, презентації, укладати сценарії та 

розмовні ситуації, брати участь у ділових іграх, використовувати базовий термінологічний 

апарат. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 
 

 

 
Тема 

Години 
(лабораторні/ 

самостійна 

робота) 

 
Результати навчання 

 
Завдання 

 
Оцінювання 

3 семестр 

Модуль 1 
Information.  

Business and IT. 

Тема1 
About business. 

IT solutions. 

Information 

systems and 

communication. 

Comparisons. 

Different ways to 

compare things. 

Comparing 

solutions and 

getting help.  

 

7/4  Студенти мають:  
Знати лексико-граматичну 

систему тексту «IT Fallacy», 

аналізувати терміносистему 

тексту  у творчих вправах, 

сприйняти іноземне мовлення на 

слух, вміти працювати з 

відеоматеріалом, вміти 

коментувати та здійснювати 

пошук додаткових джерел. 

Написання 

конспекту, 

есе. Робота в 

парах: 

обговорення 

рішень. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в .т.ч. 
в elearn) 

16 

Тема2 
Dealing with 

requests. 

Negotiating. 

Telephoning. 

Writing a memo. 

E-learn 

Module1 Test. 

Representing 

Results of the 

Module 1 

Individual 
Tasks 

7/3 Розрізняти іноземне 

мовлення під час аудіювання, 

вести телефонну розмову, вести 

переговори та вміти 

переконувати інших.  

Вміти працювати у системі 

Moodle Модуля1, здійсню 

вати автоматичне тестування, 

аналізувати помилки для 

здійснення наступних спроб. 

Вміти представити резуль 

тати самостійної роботи під 

час усного опитування сто 

совно тем Модуля1, вміти 

зреагувати та зауваження та 

здійснити роботу над по 

милками у вимові, при напи 

санні та побудові власних 

речень англійською мовою, 

вміння оформити вислов 

лювання по пам’яті без 

допоміжних матеріалів у 

письмовому вигляді. 

Участь у 

діловій грі. 

Написання 

мемо. 

Здача 

лабораторної 

роботи, 

виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 
в elearn). 

17 

Модуль 2  
Collecting data. Making presentations.  

Attending a conference. 
Тема 3 7/3 Студенти мають: 

Розрізняти іншомовне мовле ння 

на слух, вирізняти най доцільніші 

Написання 

есе, 

Здача 

16 

IT for surveillance: 

advantages and 

  

  



disadvantages. 

Collecting data. 

Passive voice: 

tenses, by and with. 

Passive voice: 

gerund, infinitive, 

modal verbs. 

Causative: have/get 

smth. Done. 

 вирази розмовних англійських 

виразів для власних 

комунікативних потреб, застосо 

вувати знання про базові тер міни 

соціальної роботи під час 

укладання власних речень по ряд з 

поширеними розмовними 

висловами для представлення 

різних комунікативних намірів. 

лабораторної 

роботи, 

виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn). 

 

Тема 4  
Making a 

presentation. The 

structure of a 

presentation. 

Planning a perfect 

presentation in 

English. Tips for 

making a 

presentation.  

E-learn 

Module2 test. 

Representing 

Results of the 

Module 2 
Individual Tasks 

7/3 Знати основні вимоги до 

презентації, вміти розробити 

та представити презентацію 

відповідно до означених вимог. 

Вміти працювати у системі 

Moodle Модуля 2, здійснювати 

Автоматичне тестування, 

Аналізувати помилки для 

здійснення  наступних спроб. 

Вміти представити результати 

самостійної роботи під час 

усного опитування стосовно тем 

Модуля2, вміти зреагувати та 

зауваження та здійснити роботу над 

помилками у вимові, при написанні 

та побудові власних речень 

англійською мовою, вміння 

оформити висловлювання по 

пам’яті без допоміжних матеріалів у 

письмовому вигляді. 

Розробка 

презентації, 

здача 

лабораторної 

роботи, 

проходження 

тесту у 

системі 

Moodle 

виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

elearn). 

17 

Тема 5 2/2 Знати етапи та вимоги до 
проведення залікової атестації, 
вміти  представити результати 
навчальної роботи у 
відповідній папці-архіві з усним 
захистом, застосувати отримані 
знання при відповідях на 
опитування 

Написання 
ессе, 
укладання 
папки 
результатів, 
самостійна 
робота, робота 
у  підгрупах. 

4 

Preparation to 

Credit Passing 

 

 

  

  

  

  

  

 30/15   70 

Залік    30 

Всього за курс 100 
 

 

  



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету) 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно незараховано 
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