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

Завдання курсу передбачає 

формування умінь і навичок вживання лексики, пов’язаної з 

комп’ютерними (інформаційними) технологіями; 

засвоєння знань, формування умінь і навичок оперувати 

граматичними формами і конструкціями, характерними для 

професійного спілкування у галузі інформаційних технологій та 

телекомунікаційних систем; 

формування умінь і навичок усної та письмової комунікації, 

участі 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. Entry test. 

Getting acquainted. 

 2 

-Introducing yourself and others. 

-Present tense of  be. 

-Introductions, personal questions. 

-Describing your daily routine and times.  -

Routines. Times. 
Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

5 

Тема 2. Careers in IT. 

 
2 

-Describing  jobs in IT industry 

-Present Simple 
5 

Тема 3. IT acronyms. 

 2 

-IT acronyms . Using the alphabet . 

-Filling in forms. 

-Present Simple 
5 

Тема 4. Famous people 

in the computer 

industry. 
2 

-Men, women and IT  

-Famous people in the computer industry 

(presentations). 
5 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Computer 

hardware  
2 

- Describing computer hardware. 

-Comparatives 
Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

5 

Тема 6.    Computer 

software 

 2 

-Describing computer software. 

-Superlatives. 

-Present tense of have(got). 

-Desktop publishing 

5 

Тема 7. Working with 

computers. 
2 

- Computer tasks. 

-Present continuous 
5 

Тема 8.    Computer 

usage. Module test. 2 
-Understanding computer usage. 

- must, mustn't, can, can't, don't have to 5 

Змістовий модуль 3. 

Тема 9. The history of 

the Internet. 2 
-Talking about the history of the Internet. 

-Research on the Internet 
Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

7 

Тема 10. Website 

purpose. 2 

-Talking about websites . Getting information 

about websites 

-Question words 
7 

Тема 11. Website 

development. 

 2 

-Developing a website. 

-Describing steps in a process. After that... 

-Functions of a website.  

-Features of a website 

7 

Тема 12. E-mails. 2 Writing e-mails. Sending files over the Internet 7 

Змістовий модуль 4. 

Тема 13. Database 

basics. 

 2 

-Understanding database products. Data 

processing steps. Prepositions   

-Asking people to do things  

Could you help me, please?   Quick questions 

to check understanding  Got that? 
Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

7 

Тема 14. Data storage 

and back-up. 

 2 

-Talking about data storage and devices. Using 

data in company departments 

-Asking for and giving advice  

What should 1 do?  

You should buy a flash drive. 

7 

Тема 15. Final projects 

“Computers in our life” 
2 

Preparing power point presentation connected 

with the IT sphere 
8 

Module test   10 

Всього за І семестр 

(залік) 
30 

  
100 

Змістовий модуль 5. 

Тема 16. E-commerce 

companies. 2 

-Explaining E-commerce types. Describing the 

features of an e-commerce website. 

-Quantity many, a few 

 

Виконання 

практичних 
4 



Тема 17. Transaction 

security. 
2 

-Talking about security. 

-Future (will + infinitive) 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

4 

Тема 18. Online 

transactions. 
2 

-Describing the transaction process. 

-Online transactions 
4 

Тема 19. Mobile 

phones. 
2 

-Mobile technology 

 
4 

Тема 20. Netiquette. 2 -Talking about netiquette 4 

Змістовий модуль 6. 

Тема 21. Types of 

network. 
2 

- Explaining networks. 

- Past Simple  

 

 

Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

5 

Тема 22. Networking 

hardware. 
2 

- Network hardware. Problems with hardware. 

- Using the past tense 
5 

Тема 23. Network 

range and speed. 
2 

- Talking about network capabilities.   

- Network terminology . - Using the past tense 
5 

Тема 24. Operations 

with files. 
2 

-Sending files over the Internet. 

-Viewing and downloading files 
5 

Тема 25. Social 

networking effects 

(Discussion) 

2 

Developing presentational skills 

5 

Змістовий модуль 7. 

Тема 26. Fault 

diagnosis.  
2 

- Fault diagnosis: questions and answers. 

- Present perfect 

 

 

Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

4 

Тема 27. Software 

repair.  2 

- Fault diagnosis questions. Possible solutions  

- Present perfect. 

- Filling in service reports 
4 

Тема 28. Hardware 

repair. 

 

2 

- Using toolkits and making repairs. 

- Explaining the use of something  

We use tweezers to hold small objects 
4 

Тема 29. Customer 

service. 
2 

- Solving customer service problems. 

- Phonecalls. 
4 

Тема 30. Computer 

programming 
2 

Working on the vocabulary based on the 
4 

Змістовий модуль 8. 

Тема 31. Security 

solutions. 

 

2 

- Types of security threats Security systems . 

-Expressing possibility  

You may have a virus on the computer 

 

 

 

Виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

5 

Тема 32. Workstation 

health and safety. 

 

2 

- Identifying a safe working environment. 

Office rules. 

- should/shouldn't 
5 

Тема 33. Security 

procedures. 

 

2 

- Explaining network and system security. 

- Expressing prohibition  

You mustn't give your password to anyone 
5 

Тема 34. Reporting 

incidents. 
2 

- Reporting process.   

- Reporting a security incident 
5 

Тема 35. Final projects. 

Module test 
2 

Developing presentational skills 
15 

Всього за ІІ семестр 

(залік) 
40 

  
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 

 


