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Анотація 

Викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

спрямоване на формування мовної поведінки, що є специфічною для академічного і 

професійного середовища, на практичне володіння іноземною мовою в межах програмного 

матеріалу та в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування. У процесі 

досягнення цієї мети студенти повинні набути достатній рівень комунікативної компетенції, 

яка включає мовленнєві уміння, сформовані на основі мовної, комунікативно-пізнавальної 

мовленнєвої діяльності, а також розвинути навички самостійної роботи для забезпечення 

освітніх запитів і гармонійного поєднання процесу навчання та подальшої наукової 

діяльності. Програма орієнтована на розвиток мовної компетенції шляхом збагачення 

словникового запасу фахової термінології на основі загальнонаукової та професійної 

лексики, лексики побутового та ділового спілкування, розвиток та вдосконалення навичок 

практичного володіння іноземною мовою, що передбачає досягнення такого рівня, який 

повинен забезпечити майбутньому спеціалістові можливість спілкуватися іноземною мовою 

в усній і писемній формах на професійному, побутовому та культурологічному рівнях, 

отримувати і передавати наукову інформацію зі свого фаху, використовуючи різноманітні 

інформаційні джерела. Вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

передбачає не лише опанування мовних знань, оволодіння мовленнєвими уміннями, 

ознайомлення з соціокультурними та прагматичними аспектами іноземної мови, але й 

інтеграцію мовних умінь зі змістом конкретної спеціалізації.  

Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, комунікативна 

компетенція, мовленнєва діяльність, мовленнєві знання і вміння, мовна поведінка, навички 

самостійної роботи, практична підготовка спеціалістів, фахова термінологія. 

 

Course Annotation 

 

The course “Foreign language for professional purposes” is aimed at formation of language 

behavior that is specific to the academic and professional environment, at the practical application 

of the foreign language within the curriculum requirements and to the extent necessary for 

situational and professional communication. In the process of achieving this goal, students will 

acquire a sufficient level of communicative competence, which includes speaking skills formed on 

the basis of communicative-cognitive language activity, as well as develop skills of independent 

work to ensure educational needs and harmonious combination of learning process and further 

research activity. The program focuses on the development of language competence by enriching 

the professional terminology vocabulary based on general and professional vocabulary, everyday 

life and business communication, development and improvement of practical foreign language 

skills, required at the level enabling future professionals to communicate in the foreign language in 

oral and written forms at the professional, everyday life and intercultural levels, to receive and share 

scientific information in their field, using a variety of information sources. The course “Foreign 

language for professional purposes” involves not only the acquisition of language knowledge and 

skills, mastering socio-cultural and pragmatic aspects of the foreign language, but also the 

integration of language skills into the content of a particular specialization. 

Key words: foreign language for professional purposes, communicative competence, 

speaking activity, language knowledge and skills, language behavior, independent work skills, 

practical training of specialists, professional terminology. 

  



ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності «123 Комп’ютерна інженерія» за освітньо-професійною 

програмою «Комп’ютерна інженерія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: аспекти граматичної структури та 

лексичного складу англійської мови, релевантні галузі комп’ютерної інженерії.  

Міждисциплінарні зв’язки: теоретичний та практичний курс англійської мови, 

загальне мовознавство, сучасна українська літературна мова. 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1 Мета курсу: формування навичок практичного володіння іноземною мовою за 

різними видами мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними 

потребами, на рівні незалежного користувача. 

1.2 Завдання курсу: 

- Засвоєння лексичного матеріалу, необхідного для застосування іноземної мови у 

повсякденному і професійному спілкуванні (можливість вести бесіду або робити 

повідомлення на задані теми побутового та спеціального характеру) та читання 

англомовної літератури; 

- Засвоєння граматичного матеріалу, необхідного для оволодіння усними та 

письмовими формами спілкування; 

- Засвоєння фонетичного матеріалу, необхідного для оволодіння вимовою звуків 

англійської мови та інтонацією англійського речення. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 8. Вміє системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей.  

ПРН 11. Вміє здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії.  

ПРН 12. Вміє ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.  

ПРН 14. Вміє поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти 

стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських 

цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.  

ПРН 17. Спілкується усно та письмово з професійних питань українською мовою та однією з 

іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською).  

ПРН 18. Вміє використовувати інформаційні технології та для ефективного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях.  

ПРН 20. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення креативного мислення.  

ПРН 21. Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики.  

ПРН 18. Збирає, аналізує, систематизує й інтерпретує мовні, факти, перекладає тексти різних 

стилів і жанрів.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ІІ. Фахові: 

ФК 11. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів.  

ФК 15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, 

критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати та захищати прийняті рішення.  



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1.Знайомство. Розповідь про себе.  

Тема 2. Родина та суспільство.   

Тема 3.Зовнішністьлюдини.  

Тема 4. Характер людини.  

Тема 5.Мійробочий день.  

Тема 6. Історія виникнення чисел. Перші системи числення. Як записуються та називаються 

числа. 

Тема 7. Арифметичні операції з цілими числами. Додавання та віднімання. Множення та 

ділення. 

Тема 8. Звичайні дроби. Арифметичні дії зі звичайними дробами. Порівняння звичайних 

дробів. Десяткові дроби. Арифметичні дії з десятковими дробами. 

Тема 9.Поняття про відсоток. Співвідношення відсотків та десяткових дробів. 

Тема 10.Числовий масштаб. Застосування масштабу. Діаграми. Різновиди діаграм. 

Тема 11.Алгебра. З історії алгебри. Знаки, що застосовуються в алгебрі. 

Тема 12. Рівняння. Одночлени та багаточлени. Квадрат та квадратний корінь числа. 

Логарифми. 

Тема 13. Геометрія. Точки та прямі. 

Тема 14. Кути та їх вимірювання. Багатокутники та їх види. Геометричні тіла. 

Тема 15. Тригонометрія. 

Тема 16. Ергономіка. 

Тема 17. Робота з комп’ютером. 

Тема 18. Комп’ютери у повсякденному житті. 

Тема 19. Word processing. 

Тема 20. Таблиці та бази даних. 

Тема 21. Графіка та дизайн. 

Тема 22. Мультимедіа. 

Тема 23. Звук та музика. 

Тема 24. Програмування. 

Тема 25. ІКТ системи. 

Тема 26. Мережі. 

Тема 27. Обличчя Інтернету. 

Тема 28. Електронне листування. 

Тема 29. Текстове та відео спілкування. 

Тема 30. Розв’язання проблем. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, завдання 

для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе, реферати), презентації результатів 

досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 
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