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СИЛАБУС  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

 
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки» 

Освітня програма: Комп’ютерні науки 

Рік підготовки: 2-й, 3-й  

Семестр: 3-й, 4- й, 5-й  

Форма навчання: денна 

Кількість кредитів ЄКТС: 7 

Мова викладання: англійська 

Обов’язкова/вибіркова: обов’язкова 
 

 
Викладач курсу Фернос Юлія Іванівна 

Профайл викладача https://langs.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/prepodavateli-i-

sotrudniki/fernos-yuliya-ivanivna.html 

Контактна інформація викладача 

 (е-mail) 
fernosyulia@gmail.com 

Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=87 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу практичне оволодіння англійською мовою в обсязі, необхідному 

для ситуативного та професійного спілкування у сфері 

інформаційних технологій та телекомунікаційних систем. 

Навчальний процес організовується у такий спосіб, щоб сприяти 

паралельному і взаємопов’язаному формуванню у студентів умінь 

і навичок усного (говоріння, аудіювання) і писемного (читання, 

письмо) мовлення. 

Завдання курсу передбачає формування умінь і навичок вживання лексики, пов’язаної з 

комп’ютерними (інформаційними) технологіями; 

засвоєння знань, формування умінь і навичок оперувати 

граматичнитми формами і конструкціями, характерними для 

професійного спілкування у галузі інформаційних технологій та 

телекомунікаційних систем; 

формування умінь і навичокусної та письмової комунікації, учвсті 

у дискусіях; 

розвиток уміння будувати свою мовленнєву поведінку відповідно 

до соціокультурної специфіки країни, мову якої вивчають. 

Компетентності ЗК2: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5: Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК6: Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання ПР19: Уміння вільно користуватися рідною і іноземною мовами як 

засобом ділового спілкування, примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку, ведення 

безпечного та здорового способу життя. 



СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години  

(практичні) 
Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. IT jobs and 

duties  2 

Describing IT related jobs and duties 

Expressing frequency: adverbs of frequency 

and time expression 

Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

6 

Тема 2. IT 

organisations  2 
Present Simple questions 

IT business and products 6 

Тема 3. IT worklplace 

rules    2 
Rules: modal verbs and the infinitive 

IT operations 6 

Тема 4. Meetings 

 2 

Making suggestions, agreeing and disagreeing 

(how about, what about + -ing; maybe, perhaps; 

I am afraid ) 
6 

Тема 5. Life skills: 

Going to the 

restaurant.Food 

6 

Developing communication skills in everyday 

life 20 

Змістовий модуль 2. 

Тема 6.    System 

specifications  2 
Large and small numbers. 

Hardware  Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

6 

Тема 7.    GUI 

operations   2 
Giving instructions 

GUI components and operations 6 

Тема 8.    Multimedia 

hardware  2 
Sentences with two objects 

Different types of multimedia 6 

Тема 9.    Operating 

systems  2 
Expressing reason and purpose 

OS installation 6 

Тема 10. Life skills: 

Health. Visiting a 

doctor  

6 

Developing communication skills in everyday 

life 
 

20 

Module test 2   12 

Всього за 3 сесместр 

(залік) 
30 

  
100 

Змістовий модуль 3. 

Тема 11. Internet 

browsing 2 

Present Simple vs. Present Continuouse. 

Stative verbs 

Internet browsers. Web pages 
Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

5 

Тема 12. Networks 

 2 
Relative clauses 

Defining networking consepts 5 

Тема 13. Mobile 

computing  2 
Zero and first conditionals 

Mobile computing 5 

Тема 14. Email  

 2 
Definite and indefinite articles 

Specifying information about email 5 

Тема 15. Life skills: 

Holidays. 6 
Developing communication skills in everyday 

life  15 

Змістовий модуль 4. 

Тема 16. Spreadsheets 

and formulae  
2 

Past Simple 

Spreadsheets and formulae Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

5 

Тема 17. Databases   

 
2 

By + -ing;  

Describing how to use databases 
5 

Тема 18. System 

administartion  2 

While, before, after  

Explaining sequences of systems 

administration tasks 
5 

Тема 19. Peripherals  

 
2 

Past Continuous and Past Simple 

Explaining how problems occurred 
5 



Тема 20. Life skills: 

Transport. 
6 

Developing communication skills in everyday 

life 
5 

Module test 2   10 

Змістовий модуль 5. 

Тема 21. Web hosting  

 2 

Comparatives and superlatives 

Website hosting 

Comparing products 

 

 

Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

5 

Тема 22. IT costs  

 
2 

Talking about money 

Discussing IT costs 
5 

Тема 23. Product 

research  
2 

Asking polite questions 

Pricing models and features 
5 

Тема 24. Making 

recommendations  

Final project 

 

2 

Recommendations 

CAD software 

Developing presentational skills 
5 

Final project  2  10 

Всього за 4 семестр 

(залік) 
40 

  
100 

Змістовий модуль 6. 

Тема 25. Enterprise 

social media  
2 

Describing current changes 

Describing trends 

 

Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

6 

Тема 26. Video 

conferencing  
2 

Second conditional 

Describing the benefits of video conferencing 
6 

Тема 27. E-commerce  

 
2 

Giving the meaning of technical words 

E-commerce 
6 

Тема 28. Training users  

 
2 

Making requests (can, could) 

Processing requests for training 
6 

Тема 29. Life skills: 

Experience 
4 

Developing communication skills in everyday 

life 
18 

Змістовий модуль 7. 

Тема 30. Requirements 

analysis 

 

2 

User requirements: should, have to, need to, 

want 

System analysis 

 

Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

6 

Тема 31. Website 

design and architecture  
2 

The passive 

Talking about website architecture 
6 

Тема 32. Software 

development  

 

2 

Make and cause 

Software development 

Code 
6 

Тема 33. Project 

management  
2 

Schedules: plan to, be scheduled to, be due to 

Discussing future plans and schedules 
6 

Змістовий модуль 8. 

Тема 34. Investigations  

 
2 

Present Perfect vs Past Simple 

Computer problems 

 

Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

6 

Тема 35. Diagnosis 

 
2 

Modals of speculation and deduction 

Words related to IT help desk tickets 
6 

Тема 36. Solutions  

 2 

Proposing possible solutions: should, might; 

try + noun or –ing 

Proposing solutions 
6 

Тема 37. Your future in 

IT  
2 

Words to talk about career plan 

CV, interview 
6 

Module test 2  10 

Всього за 5 семестр 

(залік) 
30 

  
100 

 

  



ПОЛІТИКИ КУРСУ 

Політика оцінювання 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна 

шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може 

набрати здобувач за всіма видами контролю знань з дисципліни з 

урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, 

модульного контролю тощо). Залік виставляється за результатами 

роботи студента протягом семестру. 

Політика щодо академічної 

доброчесності 

Під час виконання практичних та тестових завдань, проведення 

контрольних заходів студенти повинні дотримуватися правил 

академічної доброчесності, які визначено Кодексом 

доброчесності Уманського НУС. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. У випадку таких подій – реагування відповідно до 

Кодексу доброчесності Уманського НУС. 

Політика щодо відвідування 

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

(наприклад, хвороба) навчання може відбуватись індивідуально 

(за погодженням із деканом факультету). 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е 

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 


