




 

 
СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Фахова іноземна мова» 

1. Опис дисципліни «Фахова іноземна мова» 

Дисципліна 

«Фахова іноземна мова» 

 

Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

5 

 

галузь знань  –  12 

«Інформаційні технології» 

 

 Вибіркова дисципліна  

 

Кількість залікових модулів: 

3     

Спеціальність –124 

«Системний аналіз» 

 

Рік підготовки: 

Денна – 4 

Семестр: 

Денна – 7 

Кількість змістових модулів 

-   3 

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Практичні заняття: 

Денна – 26 год. 

7 сем. – 26 год.   

 

Загальна кількість годин –  

Денна:   150 год. 

 

Освітньо-професійна 

програма – «Системний 

аналіз» 

 

Самостійна робота: 

Денна  – 122 год. 

з них тренінг: 4 год. 

Індивідуальна робота: 2 год 

Тижневих годин:  

10 год., з них аудиторних – 2 

год. 

. 

 

 Вид підсумкового контролю 

Денна : – залік (7 сем.),  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни “Фахова іноземна мова”  

Мета вивчення дисципліни 

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоку та 

ґрунтовну підготовку студентів до вивчення всіх аспектів англійської мови 

загалом та підготовки до здачі ЗНО з англійської мови до магістратури, 

засвоєння тематичних словників, навчання активно оперувати засвоєними 

лексичними одиницями та реалізовувати ряд мовних функцій, а також вміння 

студентами не лише викласти, пояснити, вдосконалити, довести до автоматизму 

засвоєння нової лексики для уміння вести бесіду на тему, читати додаткову 

адаптовану літературу з англійської мови, а що найважливіше, адекватно 

поводитися у будь-якій мовній ситуації повсякденного життя. 

 

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). 

 

 Передумови для вивчення дисципліни. 

Вивчення дисципліни «Фахова іноземна мова»  базується на знаннях і 

навичках, які отримали студенти у процесі вивчення курсу «Іноземної мови» 

під час 1-го і 2-го року навчання в університеті.    

 

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. 

 Готувати публічні виступи з низки великої кількості галузевих 

питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні 

форми ведення дискусій і дебатів. 

 

 

 

 



 

3. Програма дисципліни «Фахова іноземна мова» 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Людина у соціумі. Наука і техніка ХХІ ст. Лексичний мінімум. 

Теперішні часи. 

Тема 2. Людина у сімейному колі.  Вплив високих технологій  на 

життєдіяльність людини. Лексичний мінімум. Минулі часи. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. Професійний розвиток людини. Професії в ІТ-галузі. Лексичний 

мінімум. Майбутні часи. 

Тема 4.  Особливості організації харчування під час ділових зустрічей. 

Лексичний мінімум. Модальні дієслова. 

Тема 5. Специфіка організації ділових подорожей. Мистецтво, культура, засоби 

масової інформації. Лексичний мінімум. Типи умовних речень.  

 

Змістовий модуль 3. 

Тема 6. Спорт і здоровий спосіб життя як норма існування успішної ділової 

людини. Лексичний мінімум. Пряма і непряма мова в англійській граматиці. 

Тема 7. Наука і сучасні технології. Лексичний мінімум. Безособові форми 

дієслова. 

Тема 8. Природа і техніка, їх вплив на життєдіяльність людини. Лексичний 

мінімум. Іменник. Прикметник і прислівник. Артиклі. 

 

4. Структура залікового кредиту дисципліни «Фахова іноземна мова»  

4 рік підготовки  ДФН  

 

 

Кількість годин 
Практичні 

заняття 

 

Самостійна 

робота 

 

Індивідуал

ьна робота 

 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Людині у соціумі. Наука і 

техніка ХХІ ст. Лексичний мінімум. 

Теперішні часи. 

 

4 

 

4   

Тема  2. Організації  8   

Тема 3. Лідерські навички  8   

Тема 4. Людина у сімейному колі. 

Вплив високих технологій  на 

життєдіяльність людини.Лексичний 

мінімум. Минулі часи. 

4 6 

  

Тема 5.Стратегії  8 2 тестування  

Змістовий модуль 2.  

Тема 6. Професійний розвиток 

людини. Професії в ІТ-галузі. 

Лексичний мінімум. Майбутні часи. 

4 6  

 

 

 



Тема 7. Розвиток суспільства  8   

Тема 8.Маркетинг  8 

Тема 9.  Особливості організації 

харчування під час ділових зустрічей. 

Лексичний мінімум. Модальні 

дієслова. 

4 4 

  

Тема 10. Фінанси  8   

Тема 11. Специфіка організації 

ділових подорожей. Мистецтво, 

культура, засоби масової інформації. 

Лексичний мінімум. Типи умовних 

речень.  

4 6 

 тестування 

Змістовий модуль 3.  

Тема 12. Спорт і здоровий спосіб 

життя як норма існування успішної 

ділової людини.. Лексичний мінімум. 

Пряма і непряма мова в англійській 

граматиці. 

2 4  

 

 

 

Тема 13. Пошук роботи і кар’єрний 

ріст 

 8   

Тема  14. Ринки  8   

Тема 15. Наука і сучасні технології. 

Лексичний мінімум. Безособові 

форми дієслова. 

2 4 

  

Тема 16. Лобізм  8 

 

Оцінюванн

я 

результатів 

КПІЗ 

Тема 17. Комунікації  8   

Тема 18. Природа і техніка, їх вплив 

на  життєдіяльність людини. 

Лексичний мінімум. Іменник. 

Прикметник і прислівник. Артиклі. 

2 4 

 
Ректорська 

контрольна 

робота 

Тренінг: Дебати  4   

РАЗОМ 26       118 

 
2  

 

5. Тематика практичних занять 

Практичнезаняття 1.  

 Тема 1. Людина у соціумі. Наука і техніка ХХІ ст. Лексичний мінімум. 

Теперішні часи. (2тижні – 4 години) 

 Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] 

 

Практичнезаняття2.  

Тема 2. Людина у сімейному колі.Вплив високих технологій  на 

життєдіяльність людини. Лексичний мінімум. Минулі часи. (2тижні – 4 

години) 



 Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] 

 

Практичнезаняття3.  

Тема 3. Професійний розвиток людини. Професії в ІТ-галузі. Лексичний 

мінімум. Майбутні часи. (2тижні – 4 години) 

 Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] 

 

Практичнезаняття4.  

Тема 4.  Особливості організації харчування під час ділових зустрічей. 

Лексичний мінімум. Модальні дієслова. (2тижні – 4 години) 

 Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] 

 

Практичнезаняття5.  

Тема 5. Специфіка організації ділових подорожей. Мистецтво, культура, 

засоби масової інформації. Лексичний мінімум. Типи умовних речень. (2тижні 

– 4 години) 

 Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] 

 

Практичнезаняття6.  

Тема 6. Спорт і здоровий спосіб життяяк норма існування успішної 

ділової людини. Лексичний мінімум. Пряма і непряма мова в англійській 

граматиці. (2години) 

 Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] 

 

Практичнезаняття7.  

Тема 7. Наука і сучасні технології. Лексичний мінімум. Безособові форми 

дієслова. (2години) 

 Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] 

 

Практичнезаняття8 

Тема 8. Природа і техніка, їх вплив на життєдіяльність людини. 

Лексичний мінімум. Іменник. Прикметник і прислівник. Артиклі. 2години) 

 Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

З метою якісної підготовки до здачі ЗНО студенти повинні в рамках 

виконання КПІЗ виконати завдання для написання екзамену з англійської мови 

у форматі зовнішнього незалежного оцінювання з  розгорнутою аргументацією 

обраної відповіді (виділення в тексті фрагмента, що відповідає поставленому 

запитанню, посилання на  граматичне правило, що доводить коректність 

вибраної відповіді, переклад усіх варіантів синонімічного ряду у тестовій 

лінійці відповідей тощо) 

 

1. 2017 рік (додаткова сесія) 

2. 2017 рік (пробне ЗНО) 

3. 2017 рік (основна сесія) 

4. 2017 рік (додаткова сесія) 



5. 2018 рік (пробне ЗНО) 

6. 2018 рік (основна сесія) 

7. 2018 рік (додаткова сесія) 

8. 2019 рік (пробне ЗНО) 

9. 2019 рік (основна сесія) 

10.  2019 рік (додаткова сесія) 

11.  2017 рік (основна сесія ЄВІ) 

12.  2017 рік (додаткова сесія ЄВІ) 

13.   2018  рік (основна сесія ЄВІ) 

14.   2018  рік (додаткова сесія ЄВІ) 

15.  2019  рік (основна сесія ЄВІ) 

16.   2019  рік (основна сесія ЄВІ, 2 зміна) 

17.   2019  рік (додаткова сесія ЄВІ) 

18.   2020  рік (основна сесія ЄВІ) 

19.   2020  рік (основна сесія ЄВІ, 2 зміна) 

20.   2020  рік (додаткова сесія ЄВІ) 

21.   2020  рік (спеціальна сесія ЄВІ) 

22.   2021  рік (основна сесія ЄВІ) 

23.   2021  рік (основна сесія ЄВІ, 2 зміна) 

24.    2021  рік (додаткова сесія ЄВІ) 

25.   2021  рік (спеціальна сесія ЄВІ) 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

п/п 
Тематика К-ть годин 

 

1 Організації 12 

2 Лідерські навички 10 

3 Стратегії 10 

4 Розвиток суспільства 10 

5 Маркетинг 10 

6 Фінанси 10 

7 Пошук роботи і кар’єрний ріст 14 

8 Ринки 14 

9 Лобізм 10 

10 Комунікації 10 

 Тренінг  4 

Всього год.1-й курс 122 

 

8.ТРЕНІНГ З ДИСЦИПЛІНИ 

1. . Дебати. Дебати складаються з двох частин. Протягом першої частини 

виступають три основних промовця. Промовці виступають по черзі. Кожен з 

промовців виконує чітко визначену роль. Після виступів основних промовців 

розпочинаються дебати в залі, в котрих може взяти участь кожен (також 

основні промовці). Її розпочинає промовець зі сторони пропозиції. Кожний 

виступаючий має по 3 хвилини, причому головуючий має право скоротити 



регламент цих виступів. Дебати тривають до моменту, коли вже не буде 

бажаючих виступати. Промовці з зали повинні виступати по черзі – спочатку 

промовець зі сторони пропозиції, а потім зі сторони опозиції. Головуючий має 

право перервати дебати швидше, якщо вважатиме, що вони тривають занадто 

довго. 

Після дебатів в залі відбувається голосування. Предметом голосування є 

аргументи, а не теза. Голосують за аргументи, а не за тези. 

Під час дебатів промовці не стають за трибуну, а стоять біля неї – 

промовці, які підтримують пропозицію – по праву сторону від головуючого, 

опозиція – по ліву. Секретар кладе на трибуну карточки з записаним часом, що 

лишився до кінця виступу. 

Підведення підсумків. 

 

 

9.ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯТА МЕТОДИ ДЕМОНСТРУВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення дисципліни «Фахова іноземна мова» 

 використовуються наступні засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

- Поточне опитування; 

- модульне тестування та опитування; 

- реферати, есе; 

- оцінювання результатів КПІЗ; 

- ректорська контрольна робота; 

- залік. 

 

8.  Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Фахова іноземна 

мова» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги 

кожної складової залікового кредиту: 

Заліковий модуль 

1  

 

Заліковий модуль 2 

(ректорськаконтроль

на робота) 

 

Заліковий модуль 3 

(підсумковаоцінка за 

КПІЗ) 

 

Разом 

30% 40% 30% 
 

100% 

1. Усне опитування 
під часзаняття  

(4 теми по 10 балів = 

40балів) 
2. Письмова робота 

= 60 балів 

1. Усне опитування під 

часзаняття 
(4 теми по 10 балів = 

40 балів) 

2. Письмова робота = 
60балів 

 

1. Написання 
тазахистКПІЗ=80балів. 

2. Виконаннязавданьпід 

час тренінгу = 20балів 

Шкалаоцінювання: 

За шкалою 

ЗУНУ 

Занаціон

альною 

шкалою 

 

За шкалоюECTS 

90-100 відмінно А(відмінно) 



85-89 добре В(дужедобре) 

75-84 С(добре) 

65-74 задовільно D(задовільно) 

60-64 Е(достатньо) 

35-59  
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю

 повторногоскладання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим

 повторним 

курсом) 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

№  Найменування Номер теми 

1.  Мультимедійний проектор EpsonEB-505  1-8 

2. Прикладне програмне забезпечення загального 

призначення (засоби Microsoft Office) 

1-8 

 

РЕКОМЕНДОВАНІДЖЕРЕЛАІНФОРМАЦІЇ 

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.MartaRozinska, LyndaEdwards. -  Get 200! NeweditionforUkraineforUkraine, 

2020.Book 1. – 171 p. 
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