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Мета та завдання освiтньоi' компонети 

Мета дисциплiни: 

Метою дисциплiни «Фахова анrшиська мова>) е: вдосконалення мовленне:вих 
компетентностей через пiдвищення рiвня володiння анrлiйською мовою для ефективноi' 

комунiкацii' в професiйному середовищi. 

1 

Основнi завдання курсу: теоретична та практична пiдrотовка майбутнiх фахiвцiв 
шляхом вдосконалення i подальшоrо розвитку знань, умiнь i навичок з анrлiйськоi' мови за 
професiйним призначенням (English for Professional Purposes), а саме: 

- читання ( оrлядове, iнформативне i аналiтичне) та переклад ориriнальноi' фаховоi' 
штератури; 

- формування фаховоrо лексичноrо мiнiмуму; 

- монологiчноrо та дiалоriчноrо мовлення для складання усноrо самостiйноrо 
повiдомлення з фаховоi' тематики та спiлкування з фахових тем вiдповiдно; 

- аудiювання для розумiння професiйно-орiе:нтованоi' iнформацii' пiд час комунiкацii' в 
професiйному середовищi; 

- використання rраматичних норм i правил анrлiйськоi' мови. 

- складання письмових повiдомлень з фахових питань. 
Електронне навчально-методичне забезпечення дисциплiни розмiщено на 

Освiтньому сайтi КНУБА (https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=23 ). Також 

проrрама мiстить основнi положения щодо полiтики академiчноr доброчесностi та 
полiтики вiдвiдуванння аудиторних занять. 

Компетентностi здобувачiв освiтньоi' ~рограми, що формуються в результатi 

засвоення освiтньоi' компоненти 

Код Змiст компетентностi 

Iнтегральна компетентнiсть 

IK Здатнiсть розв 'язувати складнi спецiалiзованi задачi та практичнi проблеми у 
rалузi комп'ютерних наук або у процесi навчання, що передбачае: застосування 
теорiй та методiв iнформацiйних текнолоriй i характеризуе:ться комплекснiстю та . 
невизначеюстю умов. 

Загальнi компетентностi 
ЗК2 Здатнiсть застосовувати знания у практичних ситуацiях 

зкз .Здатнiс:гь до розумiння предметноi' областi та професiйноi' дiяльностi 

ЗК4 Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так i письмово. 
ЗК5 Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою 

ЗКб Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаниями 
ЗК7 Здатнiсть до пошуку, оброблення та узаrальнення iнформацii' з рiзних джерел 

ЗК8 Здатнiсть rенерувати новi iдei' (креативнiсть). 

ЗК9 Здатнiсть працювати в командi. 

зк 12 Здатнiсть оцiнювати та забезпечувати якiсть виконуваних робiт. 

ЗКIЗ Здатнiсть дiяти на основi етичних мiркувань. 



- ·-- Спецiальнi ( фа-ховi, предметнi) компетентностi 
СК5 Здатнiстъ здiйснювати формалiзований опис задач дослiдження операцiй в 

орrанiзацiйно-технiчних i соцiально-економiчних системах рiзноrо призначення, 
визначати Ух оптимальнi розв 'язки, бу дувати моделi оптимального управлiння з 

СК6 

ск 15 

Код 

ПР 1 

ПР 11 

урахуванням ЗМIН економiчно1 ситуацi1, оптимiзувати процеси управлiння 

системах рiзноrо призначення та рiвня iepapxii 
Здатнiсть до системного мислення, застосування методолоril системного аналiзу 
для дослiдження складних проблем рiзно1 природи, методiв формалiзацi1 та 

розв 'язування системних задач, що мають суперечливi цiлi, невизначеностi та 
ризики. 

Здатнiсть до аналiзу та функцiональноrо моделювання бiзнес-nроцесiв, 

побудови та практичного застосувавня функцiональних моделей 

орrанiзацiйноекономiчних i виробничо-технiчних систем, методiв оцiнювання 
ризикiв Ух проектування. 

-

Програмнi результати навчання за загальною пiдготовкою 

(ПР) 

Програмнi результати навчання 

Застосовувати знания основних форм i законiв абстрактно-лоriчноrо 
мислення, основ методолоri1 науковоrо пiзнання, форм i методiв вилучення, 
аналiзу, обробки та синтезу iнформацi1 в предметнiй областi комп'ютерних 

наук. 

Володiти навичками управлiння :,<иттевим циклом проrрамноrо забезпечення, 
продуктiв i сервiсiв iнформацiйних технолоriй вiдповiдно до вимоr i 
обмежень замовника, вмiти розробляти проектну документацiю (технiко-
ек_ономiчне обrрунтування, технiчне завдання, бiзнес-план, угоду, договiр, 
контракт). 

Програма навчальноi дисциплiни 

Назватеми 
Обсяrнавч. 

занять (год) 

Аудит СРС 

Змiстовний модуль 1. 

Заняття № 1. 
Technical advantages. 
Лексика: Термiнолоriчний мiнiмум за темою. 
,...раматика: Порядок слiв в реченнi. Часовi форми активного стану 

2 4 
дiесiюва. 

,...oвopiння:DescriЬing technical functions and applications. Explaining how 
~echnology works. 

4 
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Заняття№2. 2 4 
Automation; History of development 
Лексика: Термiнологiчний мiнiмум за темо~ . 
.... раматика: Часовi форми активного стану дiеслова. Фразовi дiеслова . 
.... оворiння: Emphasizing technical advantages 

Заняття№З. 2 4 
History of computers. 
Лексика: Термiнологiчний мiнiмум за темою . 
.... раматика: Пасивний стан дiеслова. Фразовi дiеслова. 

1Заняття№4. 2 4 
Windows or Linux 
Лексика: Термiнологiчний мiнiмум за темою. 
,...,раматика: Пряма та непряма мова. 

,...оворiння: Presentation "How computer can Ье beneficial to business people." 

3аняття№5. 1 2 4 
Computers and work. _ 
Лексика: Термiнологiчний· мiнiмум з~ темою. 
Граматика: Типи питань. 

Говорiння: Discussing computers and jobs: new ways, new profiles. 
IЗаняття№ 6. 2 4 
ICT systems 
Лексика: Термiнологiчний мiнiмум за темою. 

,...,раматика: Типи умовних речень. 

,...оворiння: Presentation "What ICT is all about". 

Jаняття№ 7. 
Networks and Intemet security 
Лексика: Термiнологiчний мiнiмум за темою. 2 4 
Граматика: Типи умовних речень. 

,...,оворiння: Discussing how to prevent computer infections. 

У сьоrо за змiстовним модулем 1 
1 14 28 

.. 
Змiстовний модуль 2 . 

3аняття№8. 2 4 
Worms 
Пексика: Термiнологiчний мiнiмум за темою. 

Граматика: Модальнi дiеслова 

Г оворiння: Protection against computer worms 
IЗаняття № 9. 2 4 
Computer simulation 
Лексика: Термiнологiчний мiнiмум за темою. 

,...раматика: Модальнi дiеслова. Фразовi дiеслова. 

Заняття№ 10. 2 4 
Computer facial animation 
Лексика: Термiнологiчний мiнiмум за темою. 

,...раматика: Iнф~нiтив. Iнф~нiтивнi ко~струюЩ. 
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Занятrя № 11. 2 4 
Writing software patems 
Лексика: Термiнологiчний мiнiмум за темою. 
,...,раматика: Дiеприкметник 1. ДiЕ:прикметни~: 11. 

3анятrя № 12. 2 4 
ChatGPT 
Лексика: Термiнологiчний мiнiмум за темою. 
,...,раматика: Дiеприкметниковi конструкцi1. 

3анятrя № 13. 2 4 
Гechnical development 
Лексика: Термiнологiчний мiнiмум за темою. 
Граматика: Герундiй. Конструкцil з герундiем 
Говорiння: Suggesting ideas and solutions 
Занятrя № 14. 2 4 
Контрольна робота. 

Занятrя № 15. 2 4 
Захист iндивiдуальних робiт. 

1 

Усього за змiстовним модулем 2 16 32 

Усього за навчальними модулями 30 60 

Iндивiдуальне завдання 

lндивiдуальне завдання складаеться з перекладу тексту за фаховою тематикою, складання 
термiнологiчного словнику, постановки запитань до тексту (10), написания анотацi1. 
Вiдповiдей на теоретичнi запитання . 

Методи контролю та оцiнювання знань 

Загальне оцiнювання здiйснюсrься через вимiрювання результатiв навчання у 
формi промiжного (модульного) · та пiдсумкового контролю (залiк, захист 
iндивiдуальноi роботи тощо) вiдповiдцо до вимог зовнiшньоi та внуrрiшньоi . 
системи забезпечення якостi вищоi освiти. 

Полiтика щодо академiчноi доброчесностi 
Тексти iндивiдуальних завдань (в т.ч. у разi, коли вони виконуються у формi 

презентацiй або в iнших формах) можуть перевiряютись на плагiат. Для цiлей 
захисту iндивiдуального завдання оригiнальнiсть тексту маt складати не менше 
70%. Виключення становлять випадки зарахування публiкацiй Здобувачiв у 
матерiалах наукових конференцiях та iнших наукових збiрниках, якi вже пройшли 
перевiрку на плагiат. 

Списування пiд час тестування та iнших опитувань, якi проводяться у 
письмовiй формi, забороненi (в т:ч. iз використанням мобiльних девайсiв). У разi 
виявлення фактiв списування з боку здобувача вiн отримуt iнше завдання. У разi 
повторного виявлення призначасrься додаткове заняття для проходження 

тестування. 
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Полiтика щодо вiдвiдування 
Здобувач, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, мае 

продемонструвати викладачу та надати до деканату факультету документ, який 
засвiдчуt· цi причини. . 

За об'ективних причин (хвороба, мiжнародне стажування, наукова та 

науково-практична конференцiя (круглий стiл) тощо) навчання може вiдбуватись в 

он-лайн формi за погодженням iз керiвником курсу. 

1 

Методи контролю 
Основнi форми участi Здобувачiв у навчальному процесi, що пiдлягають 

поточному контролю: виступ на практичних заняттях; доповнення, опонування до 

виступу; участь у дискусiях; аналiз першоджерел; письмовi завдання (тестовi, 
iндивiдуальнi роботи у формi рефератiв); та iншi письмовi роботи, оформленi 
вiдповiдно до вимог. Кожна тема курсу, що винесена на практичнi заНЯТТя, 
вiдпрацьовуеться Здобувачами у тiй чи iншiй формi, наведенiй вище. Обов'язкова 
присутнiсть на практичних заняттях, активнiсть впродовж семестру, 

вiдвiдування/вiдпрацювання ycix аудиторних занять, виконання iнших видiв робiт, 
передбачених навчальним планом з цiei дисциплiни. 

При оцiнюваннi рiвня знань Здобувача аналiзу пiдлягають: 

- характеристики вiдповiдi: цiлiснiсть, повнота, логiчнiсть, обrрунтованiсть, 
правильнiсть; 

- якiсть знань (ступiнь засвоення фактичного матерiалу): осмисленiсть, 
глибина, гнучкiсть, дiевiсть, системнiсть, 1узагальненiсть, мiцнiсть; 

- ступiнь сформованостi умiння поеднувати теорiю i практику пiд час розгляду 
ситуацiй, практичних завдань; 

- рiвень володiння мовленевими компетенцiями та розумовими операцiями: 
вмiння аналiзувати, синтезувати, порiвнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити 

висновки з проблем, що розглядаються; 

- досвiд творчоi" дiяльностi: умiння виявляти проблеми, розв'язувати Ух, 

формувати гiпотези; 

- самостiйна робота: робота з навчально-методичною, науковою, допомiжною 
вiтчизняною _ т~ зарубiжною лiтературою з питань, що розглядаються, умiння 
отримувати iнформацiю з рiзноманiтних джерел (традицiйних; спецiальних 
перiодичних видань, ЗМI, lnternet тощо ). 

Тестове опитування може проводитись за одним або кiлькома змiстовими 

модулями . В останньому випадку бали, якi нараховуються Здобувачу за вiдповiдi 
на тестовi питания, подiляються мiж змi~товими модулями. 

· Iндивiдуальне завдання пiдлягае захисту Здобувачом на заняттях, якi 
призначаються додатково. 

Також як виконання iндивiдуального завдання за рiшенням викладача може 
бути зарахована участь Здобувача у мiжнароднiй або всеукраУнськiй науково
практичнiй конференцiУ з публiкацiею у матерiалах конференцiУ тез виступу 

(доповiдi) на одну з тем, дотичних до змiсту дисциплiни, або публiкацiя статтi на 

одну з таких тем в iнших наукових виданнях. 

Текст iндивiдуального завдання подасrься викладачу не пiзнiше, нiж за 2 
тижнi д~ поч~тку залi~овоi cecii_. Викладач мае право вимагати вiд Здобувача 
доопрацювання' iндивiдуального завдання, якщо воно не вiдповiдае встановленим 

вимогам. 
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Результати поточного контролю заносяться до журналу облiку роботи. 
Позитивна оцiнка поточноI успiшностi Здобувачiв за вiдсутностi пропущених та 
невiдпрацьованих практичних занять та позитивнi оцiнки за iндивiдуальну роботу е 
пiдставою для допуску до пiдсумковоI форми контролю. Бали за аудиторну роботу 
вiдпрацьовуються у разi пропускiв. 

Пiдсу~К«;)ВИЙ контроль здiйснюеться пiд час проведения залiковоI ceciI з 
урахуванням пiдсумкiв поточного та модульного контроля. Пiд час семестрового 

контролю враховуються результати здачi ycix видiв навчальноI роботи зriдно зi 
структурою кредитiв. 

Оцiнювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподiл балiв для дисциплiни з формою контролю залiк 

Поточне оцiнювання 

Змiстовi модулi Iнд.робота Залiк Сума балiв 

1 2 
30 30 10 30 100 

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS 
Сума балiв за всi види 

навчальноi'·дiяльностi' 
ОцiнкаЕСТS Оцiнка за нацiональною 

шкалою 

90-100 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 

35-59 

А 

в 

с 

D 
Е 

FX 

F 

Зараховано 

Не зараховано з можливiстю 

ПОВТОРНОГО складання 

Не зараховано з 

обо в' язковим повторним 

вивченням дисциплiни 

Умови допуску до пiдсумковоrо контроля 

Здобувачу, який мае пiдсумкову оцiнку за дисциплiну вiд 35 до 59 балiв, 

призначаеться додаткова залiкова сесiя. В · цьому разi вiн повинен виконати додатковi 
завдання, визначенiвикладачем. 

Здобувач, який не виконав вимог робочоi' програми по змiстових модулях, не 

допускаеться до складання пiдсумкового контролю. В цьому разi вiн повинен виконати 

визначене викладачем додаткове завдання по змiсту вiдповiдних змiстових модулiв в 

перiод мiж основною та додатковою сесiями. 
Здобувач мае право на опротестування результатiв контроля (апеляцiю). Правила 

подання та розгляду апеляцii' визначенi внутрiшнiми документами КНУБА, якi розмiщенi 
на сайтi КНУБА та змiст яких доводиться ЗдФбувачам до початку вивчення дисциплiни. 

Методичне забезпечення дисциплiни 

Основна лiтература: 
1. Cambridge English for E~gineering / Mark IЬbotson, Series Editor: Jeremy Day - Cambridge 
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University Press -2010 

2. Professional English in Use For Computers and 1he Intemet / Santiago Remacha Esteras, Elena 

Marco Fabre - Cambridge University Press - 2012 

3 English for Information Technologies 2 / Vocational English Сошsе Book/ David Hill, Series Editor: 

David Bonamy-Pearson 

4 Professional English: Computer Technologies: навч. посiб. / О. М. Акмалдiнова, О.€. 

Бугайов, Г. В. Бабiй, С. А. Волгiна. -К.: НАУ, 2014. -352 с. 

5. English++/ En~lish for Computer Science Students / Complementary Course Book / Open 

book / Jagiellonian language Center/ Lagiellonian University / Cracow 2008 

Додаткова лiтература: 

1. Use of English В2 for all exams / Е. Moutsou -mmpuЬlications 

2. Cambridge Advansed grammar in Use / Martin Hewings - Cambridge University Press -2"d ed. -2009 

3. Building design and construction handbook / Frederick S. Merritt, editor, Jonathan Т. Ricketts, 

editor. - McGraw-Hill Companies - 6th ed. - 2000. 

4. Dictionary of Architecture & Construction / Cyfil м. Harris - McGraw-Hill, New York- 2006. 

Електроннi ресурси: 

1. https:/ /www .manage.gov .in/studymaterial/PM.pdf 
2. https://textbookequity.org[Гextbooks/ProiectManagementforAIICareersEdition2.pdf 

3. http://www.sose-trnava.edu.sk/ict/dict.pdf 
4.http://www.damanhour.edu.eg/pdf/738/dictionariesillictionary of Computer and Intern 

et Terms Words.pdf 
5. http://www.sose-trnava.edu.sk/ict/dict.pdf 
6.https://www.re'searchgate.net/public'ation/325087961 Information Communication Tech 

nology in Education 
7.https://elib.bsu.by/Ьitstream.pdf 

8. https://core.ac.uk/download/pdf/80993772.pdf 
9. https://www.iagгaniosh.com/geneгal-knowledge/how-to-use-chat-gpt-1675420609-1 
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