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Опис дисципліни 
 

 

Метою вивчення дисципліни «Фахова іноземна мова» є оволодіння майбутніми 

ІТ-фахівцями комунікативною компетенцією у сфері ділового  професійного спілкування 

в усній та письмовій формах, формування навичок практичного використання  іноземної 

мови відповідно до умов і ситуації спілкування, розвиток здатності студентів до 

інтерпретації і трансляції текстів ділового мовлення,  засвоєння тематичних словників, 

розвиток навичок читання, письма, аудіювання і перекладу. 

 

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни: 

1. Здатність оперувати необхідним термінологічним інструментарієм для ведення 

дискусій на актуальні теми науково-популярного характеру. 

2. Вміння логічно аргументувати свою позицію під час виступу з індивідуально 

підготовленими презентаціями щодо академічної та професійної тематики. 

3. Володіння необхідними мовленнєвими навичками і вміннями для поєднання 

висловлювань у різних видах  дискурсу – усному (монологічному, діалогічному) і 

письмовому (написання ділових листів, резюме, технічного звіту).  

Результати навчання 

У результаті вивчення курсу “Фахова іноземна мова” на 4 курсі студенти можуть: 

 Виконувати необхідні завдання в рамках Програми здачі ЗНО рівня В2.  

 Продукувати, транслювати та інтерпретувати тексти фахової тематики, 

знаходити і користуватися інформацією з різних джерел для реалізації професійної та 

ділової активності. 
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 Готувати публічні виступи з низки великої кількості галузевих питань, 

застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення 

дискусій і дебатів. 

 

Структура курсу 

 

Годин

и 

(практ

.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 1 Людині у 

соціумі. 

Наука і 

техніка ХХІ 

ст. Лексичний 

мінімум. 

Теперішні 

часи. 

Виконувати необхідні завдання в рамках Програми здачі 

ЗНО рівня В2. 

Продукувати, транслювати та інтерпретувати тексти 

фахової тематики, знаходити і користуватися інформацією 

з різних джерел для реалізації професійної та ділової 

активності. 

Готувати публічні виступи з низки великої кількості 

галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації та адекватні форми ведення 

дискусій і дебатів. 

 

Лексико-

граматичні 

вправи,  

аудіювання  

4 2.  Людина у 

сімейному 

колі. Вплив 

високих 

технологій  на 

життєдіяльніс

ть людини. 

Лексичний 

мінімум. 

Минулі часи. 

Виконувати необхідні завдання в рамках Програми здачі 

ЗНО рівня В2. 

Продукувати, транслювати та інтерпретувати тексти 

фахової тематики, знаходити і користуватися інформацією 

з різних джерел для реалізації професійної та ділової 

активності. 

Готувати публічні виступи з низки великої кількості 

галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації та адекватні форми ведення 

дискусій і дебатів. 

 

Лексико-

граматичні 

вправи,  

написання 

резюме 

4 3. 

Професійний 

розвиток 

людини. 

Професії ІТ-

галузі. 

Лексичний 

мінімум. 

Майбутні 

часи. 

 

Виконувати необхідні завдання в рамках Програми здачі 

ЗНО рівня В2. 

Продукувати, транслювати та інтерпретувати тексти 

фахової тематики, знаходити і користуватися інформацією 

з різних джерел для реалізації професійної та ділової 

активності. 

Готувати публічні виступи з низки великої кількості 

галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації та адекватні форми ведення 

дискусій і дебатів 

 

Лексико-

граматичні 

вправи,  

аудіюванн

ня 

4 4. 

Особливості 

організації 

харчування 

Виконувати необхідні завдання в рамках Програми здачі 

ЗНО рівня В2. 

Продукувати, транслювати та інтерпретувати тексти 

фахової тематики, знаходити і користуватися інформацією 

Аудіюванн

ня. 

Написання 

листа-



під час 

ділових 

зустрічей. 

Лексичний 

мінімум. 

Модальні 

дієслова. 

з різних джерел для реалізації професійної та ділової 

активності. 

Готувати публічні виступи з низки великої кількості 

галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації та адекватні форми ведення 

дискусій і дебатів. 

 

замовлення 

скарги 

4 5. Специфіка 

організації 

ділових 

подорожей. 

Мистецтво, 

культура, 

засоби 

масової 

інформації. 

Лексичний 

мінімум. 

Типи умовних 

речень. 

 

Виконувати необхідні завдання в рамках Програми здачі 

ЗНО рівня В2. 

Продукувати, транслювати та інтерпретувати тексти 

фахової тематики, знаходити і користуватися інформацією 

з різних джерел для реалізації професійної та ділової 

активності. 

Готувати публічні виступи з низки великої кількості 

галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації та адекватні форми ведення 

дискусій і дебатів. 

 

Лексико-

граматичні 

вправи,  

аудіювання  

4 6. Спорт і 

здоровий 

спосіб життя 

як норма 

існування 

успішної 

ділової 

людини.. 

Лексичний 

мінімум. 

Пряма і 

непряма мова 

в англійській 

граматиці. 

Виконувати необхідні завдання в рамках Програми здачі 

ЗНО рівня В2. 

Продукувати, транслювати та інтерпретувати тексти 

фахової тематики, знаходити і користуватися інформацією 

з різних джерел для реалізації професійної та ділової 

активності. 

Готувати публічні виступи з низки великої кількості 

галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації та адекватні форми ведення 

дискусій і дебатів. 

 

Лексико-

граматичні 

вправи,  

аудіювання 

6 7. Наука і 

сучасні 

технології. 

Лексичний 

мінімум. 

Безособові 

форми 

дієслова. 

Виконувати необхідні завдання в рамках Програми здачі 

ЗНО рівня В2. 

Продукувати, транслювати та інтерпретувати тексти 

фахової тематики, знаходити і користуватися інформацією 

з різних джерел для реалізації професійної та ділової 

активності. 

Готувати публічні виступи з низки великої кількості 

галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації та адекватні форми ведення 

дискусій і дебатів. 

Лексико-

граматичні 

вправи,  

аудіювання

Написання 

анотації 

4 8. Природа і 

техніка, їх 

вплив на  

життєдіяльніс

Виконувати необхідні завдання в рамках Програми здачі 

ЗНО рівня В2. 

Продукувати, транслювати та інтерпретувати тексти 

фахової тематики, знаходити і користуватися інформацією 

Лексико-

граматичні 

вправи,  

аудіювання



ть людини. 

Лексичний 

мінімум. 

Іменник. 

Прикметник і 

прислівник. 

Артиклі. 

з різних джерел для реалізації професійної та ділової 

активності. 

Готувати публічні виступи з низки великої кількості 

галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації та адекватні форми ведення 

дискусій і дебатів. 

 

Написання 

есе 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1.Посібник для підготовки до ЄВІ з англійської мови до магістратури. За загальною 

редакцією проф. В. Симонок. – Харків: Право, 2021. – 234 с. 

2..Downing D., Covington M. A. Dictionary of Computer and Internet Terms.  Publisher: 

Barrons Educational Series, 2017. - 584 p.  

3. Evans V., Doolly J., Kennedy W.  Career Path:  Computing. Student’s book. Express 

Publishing, 2020.  

4.Marta Rozinska, Lynda Edwards. -  Get 200! New edition for Ukraine for Ukraine, 2020. Book 

1. – 171 p. 

5.Marta Rozinska, Lynda Edwards. -  Get 200! New edition for Ukraine, 2020. Book 2. – 172 p. 

6.Murphy R. English Grammar in Use. – L.: Cambridge University press, 2019. - 396 p. 

7.The Blue Book of Grammar and Punctuation. - Macmillian Publishers LTD, 2017. - 360 p. 

Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Заліковий модуль 3 
(підсумкова оцінка за 

КПІЗ) 

Заліковий модуль 
1  

Заліковий модуль 
2 

(ректорська 
контрольна 

робота)  

 

Разом 

30% 30% 40% 
 

100% 

1. Написання та захист 
КПІЗ = 80 балів. 

2. Виконання завдань під 
час тренінгу = 20 балів 

1. Усне 
опитування під час             
заняття  
(4 теми по 10 балів 
= 40 балів) 
2. Письмова 

робота = 60  балів 

1. Усне 
опитування під   
час заняття 

(4 теми по 10 балів 
= 40 балів) 
2. Письмова 
робота = 60          балів 

 

 



Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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