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Вступ 

Анотація 

Iншомовна підготовка є невід’ємним складником формування професійної 

компетентності й важливою передумовою академічної та професійної мобіль-

ності студентів. Програма «Іноземна мова» (рівень В2) розрахована на студен-

тів, які раніше вивчали мову та досягли рівня B1 відповідно до дескрипторів, 

визначених у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти. Програма 

передбачає комплексне навчання іноземної мови в усіх її аспектах в рамках 

компетентнісного підходу. 

Курс іноземної мови носить міждисциплінарний характер, використовує 

методи предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL), сучасні технології 

навчання міжкультурної комунікації та є одним із способів поєднання курсів 

гуманітарного циклу із дисциплінами фахової підготовки студентів.  

Ключові слова: іноземна мова, інформаційні технології, комп’ютери, Ін-

тернет, пристрої вводу-виводу, пристрої зберігання, програмне та апаратне за-

безпечення, безпека, графіка, вебсайти. 
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Аbstract 

Foreign language training is considered to be an integral component of for-

mation of professional competence and an important prerequisite for academic and 

professional mobility of the students. The program of English for specific purposes 

(level B2) is designed for the students who have previously studied the language and 

have reached level B1 according to the descriptors defined in the Common European 

Framework of Reference for Languages. 

 The program provides comprehensive training of the English language in all its 

aspects within the competence-based approach. 

It is a cross-disciplinary course that is characterized by applying the methodolo-

gy of CLIL (Content and Language Integrated Learning), simulation of communica-

tive tasks required by the target situation, and thus is one of the ways in bridging the 

gap between the language and content specific instruction.  

Key words: foreign language, information technology, computers, Internet, in-

put/output devices, storage devices, software and hardware, security, graphics, web-

sites. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1.1. 

 

Найменування показників 

Галузь знань, спе-

ціальність (освітня 

програма), освіт-

ній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна форма на-

вчання 

Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 

12 "Інформаційні 

технології" 

Обов’язкова  

Модулів – 3 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 9 1-й 2-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету: 

 

 

 

Спеціальність 

126 "Інформаційні 

системи та тех-

нології" 

 

 

 

Освітня програма 

Інформаційні сис-

теми та техноло-

гії 

Семестр 

1-й 2-й 3-й 

Лекції 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання (не за-

плановано)  

- - - 

Практичні, семінарські 

Загальна кількість годин 

– 180 

30/6 30/6 30/6 

Лабораторні 

 - - -  

Тижневих годин для ден-

ної форми навчання 

Семестр: 

Освітній рівень: 

перший (бакала-

врський) 

Самостійна робота 

1-й 2-й 3-й 30/54 30/54 30/54 

аудиторних 
Індивідуальні завдання: - 

год. 

2 2 2 залік залік іспит 

самостійної роботи Форма контролю: комбіно-

вана 2 2 2 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова" складена відпо-

відно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бака-

лаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеці-

альності 126 "Інформаційні системи та технології" освітньої програми (ОП) 

"Інформаційні системи та технології". Для зазначеної ОП дисципліна є 

обов’язковою. 

Метою вивчення дисципліни "Іноземна мова" є формування у студенів 

відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей: 

• Здатність спілкуватися іноземною мовою (КЗ 4). 

• Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних 

джерел (КЗ 6). 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою для вивчення дисципліни є попереднє вивчення іноземної 

мови  на рівні B1 відповідно до дескрипторів, визначених у Загальноєвропейсь-

ких рекомендаціях з мовної освіти дисципліни.  

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• Розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні ас-

пекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та існую-

чих державних і закордонних стандартів під час формування технічних завдань 

та рішень (ПР 10). 

•  Розуміти українську та іноземну мови на рівні, достатньому для об-

робки фахових інформаційно-літературних джерел, професійного усного і пи-

сьмового спілкування, написання текстів за фаховою тематикою (ПР 13). 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Computers today 

Тема 1. Living in a digital age [3, 2-6]. 

Тема 2. Computer users [7, 2-6]. 

Тема 3. Computer essentials [3, 7-10]. 

Тема 4. Inside the system [3, 11-15]. 

Тема 5. Buying a computer [3, 16-20]. 

Змістовий модуль 2. Input / Output devices 

Тема 6. Type, click and talk [3, 22-26]. 

Тема 7. Capture your favourite image [3, 27-31]. 

Тема 8. Display screens and ergonomics [3, 32-36]. 

Тема 9. Choosing a printer [3, 37-41]. 

Тема 10. Devices for disabled [3, 42-46]. 

Змістовий модуль 3. Storage devices 

Тема 11. Storage devices types [6, 19-23] 

Тема 12. Magnetic storage [3, 48-51] 

Тема 13. Optical storage [3, 52-56] 

Тема 14. Flash memory [3, 57-61] 

Тема 15. Module 1 test. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 4. Basic software 

Тема 16. The operating system [3, 63-67]. 

Тема 17. Word processing [3, 68-72]. 

Тема 18. Graphical user interface [7, 44-52]. 

Тема 19. Spreadsheets and databases [3, 73-77]. 

Тема 20. Application programs [7, 52-60]. 

Змістовий модуль 5. Faces of the Internet 

Тема 21. The Internet and email [3, 79-83]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Classes_of_computers#Classes_by_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Classes_of_computers#Classes_by_usage
https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_signal


 

9 

Тема 22. The Web [3, 84-88]. 

Тема 23. Websites [7, 96-102]. 

Тема 24. Chat and conferencing[3, 89-93]. 

Тема 25. Internet security [3, 94-98]. 

Змістовий модуль 6. Creative software. 

Тема 26. Craphics and design [3, 100-104]. 

Тема 27. Desktop publishing [3, 105-109]. 

Тема 28. Multimedia [3, 110-113]. 

Тема 29. Web design [3, 114-118]. 

Тема 30. Module 2 test. 

Модуль 3 

Змістовий модуль 7. The internet 

Тема 31. Program design and computer languages [3, 120-124]. 

Тема 32. Java [3, 125-128]. 

Тема 33. Jobs in ICT [3, 129-133]. 

Тема 34. People in computing [7, 154-162]. 

Тема 35. Webpage creator [7, 102-107]. 

Змістовий модуль 8. Security 

Тема 36. Viruses [7, 124-127]. 

Тема 37. Computer crime [7, 128-129]. 

Тема 38. Copy protection [7, 132-139] 

Тема 39. Information security [7, 136-139] 

Тема 40. Ex-hacker [7, 140-145] 

Змістовий модуль 9. Computers tomorrow  

Тема 41. Communication system [3,135-139].  

Тема 42. Networks [3, 140-144] 

Тема 43. Video games  [3, 145-149] 

Тема 44. New technologies [3, 150-154] 

Тема 45. Module 3 test. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/System_software
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Німецька мова 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Kommunikation im Betrieb 

Тема 1. Vorstellung und Angaben zur Person [1, 2-6]. 

Тема 2. Teamarbeit im Beruf und im Alltag [4, 7-10]. 

Тема 3. Kommunikation am Telefon [7, 2-6]. 

Тема 4. Gespräch mit dem Chef [4, 11-15]. 

Тема 5. Tipps zum Umgang mit Kritik [4, 16-20]. 

Змістовий модуль 2. Arbeitsverhältnisse 

Тема 6. Berufsbezeichnungen und Berufsfelder [1; 9-10]. 

Тема 7. Beschreibung der Tätigkeiten im Beruf [3, 16-20]. 

Тема 8. Pläne machen [1; 12-13]. 

Тема 9. Berufsausbildung und Arbeitsvertrag [4, 22-26]. 

Тема 10. Gesetzliche und ungesetzliche Arbeitsverhältnisse [4, 27-31]. 

Змістовий модуль 3. Arbeitssuche – Bewerbung 

Тема 11. Stellenanzeigen lesen [1; 19-21]. 

Тема 12. Berufliche Qualifikationen und persönliche Voraussetzungen [1; 22-23]. 

Тема 13. Die schriftliche Bewerbung [1; 25-26]. 

Тема 14. Zusammenstellung vom Lebenslauf [1; 27-28]. 

Тема 15. Ein Vorstellungsgespräch [4, 32-36]. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 4. Arbeiten alleine und mit Kollegen 

Тема 16. Teamarbeit: Planungen und Aufgabenverteilung [6, 19-23]. 

Тема 17. Phasen der Teamsitzung [1; 37-38]. 

Тема 18. Probleme bei der Teamarbeit, Vorschläge zur Verbesserung [1; 40-41]. 

Тема 19. Regeln für die Anrede [3, 48-51]. 

Тема 20. Umgang mit schwierigen Kollegen [3, 52-56] 

Змістовий модуль 5. Rechte und Pflichten am Arbeitsplatz 

Тема 21. Arbeitszeit – Arbeitsverträge [1; 46-47]. 

Тема 22. Arbeitsverträge für Arbeiter und Angestellte [1; 48-49]. 
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Тема 23. Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber [1; 51-52]. 

Тема 24. Arbeitsschutz, Versicherungen [1; 60-61]. 

Тема 25. Pausen, Ruhezeiten, Erholungszeiten [3, 57-61]. 

Змістовий модуль 6. Arbeit und Gehalt 

Тема 26. Formen der Bezahlung für Arbeit [3, 63-67]. 

Тема 27. Zulagen. Urlaubsgeld [3, 68-72]. 

Тема 28. Steuern und Sozialabgaben 

Тема 29. Nebenjobs [7, 44-52]. 

Тема 30. Beim Finanzamt: Steuerberatung [3, 73-77]. 

Модуль 3 

Змістовий модуль 7. Technische Kenntnisse im Beruf und Alltag 

Тема 31. Erfahrungen mit Technik. Ein Gerät bedienen [1; 62-64]. 

Тема 32. Eine Bedienungsanleitung [1; 69-72]. 

Тема 33. Der Personal Computer [7, 53-61]. 

Тема 34. Schilder am Arbeitsplatz [1; 73-75]. 

Тема 35. Sicherheit am Arbeitsplatz [3, 79-83]. 

Змістовий модуль 8. Geschäftsbriefe 

Тема 36. Schreiben von Geschäftsbriefen [3, 85-90]. 

Тема 37. Notizen machen [1; 84-85]. 

Тема 38. Telefonnachrichten schreiben [3, 85-90]. 

Тема 39. Wochenarbeitsbericht [7, 96-102] 

Тема 40. Reklamationsbriefe schreiben und beantworten [3, 91-93]. 

Змістовий модуль 9. Arbeitsgesellschaft 

Тема 41. Rechnungsformulare ergänzen [3, 94-98]. 

Тема 42. Selbstständige Arbeit [3, 100-104]. 

Тема 43. Wirtschaft und Industrie [1; 97-99]. 

Тема 44. Arbeitsplätze: mehr Dienstleistung, weniger Produktion [1; 103-104]. 

Тема 45. Arbeitsagentur und Jobcenter [3, 105-109]. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 5.1 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Computers today 

Тема 1. Living in a digital 

age. 
3 - 2 - 2   -  4 

Тема 2. Computer users. 3 - 2 - 2   -  4 

Тема 3. Computer essen-

tials. 
3 - 2 - 2   1  3 

Тема 4. Inside the system. 3 - 2 - 2   1  3 

Тема 5. Buying a computer. 3 - 2 - 2   -  4 

Разом за змістовим мо-

дулем 1 
15 - 10 - 10   2  18 

Змістовий модуль 2. Input / Output devices 

Темa 6 Type, click and talk. 3 - 2 - 2   -  4 

Тема 7 Capture your fa-

vourite image 
3 - 2 - 2   -  4 

Тема 8. Display screens 

and ergonomics 
3 - 2 - 2   1  3 

Тема 9. Choosing a printer 3 - 2 - 2   1  3 

Тема 10. Devices for disa-

bled. 
3 - 2 - 2   -  4 

Разом за змістовим мо-

дулем 2 
15 - 10 - 10   2  18 

Змістовий модуль 3. Storage devices 

https://en.wikipedia.org/wiki/Classes_of_computers#Classes_by_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Classes_of_computers#Classes_by_usage
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Тема 11. Storage devices 

types. 
6 - 2 - 2   -  4 

Тема 12. Magnetic storage. 6 - 2 - 2   -  4 

Тема 13. Graphical user in-

terface. 
6 - 2 - 2   1  3 

Тема 14. Flash memory. 6 - 2 - 2   1  3 

Тема 15. Module 1 test. 6 - 2 - 2   -  4 

Разом за змістовим мо-

дулем 3 
30 - 10 - 10   2  18 

Усього годин за модулем 

1 
60 - 30  30   6  54 

Модуль 2 

Змістовий модуль 4. Basic software 

Тема 16. The operating sys-

tem . 
3 - 2 - 2   -  4 

Тема 17. Word processing. 3 - 2 - 2   -  4 

Тема 18. Graphical user in-

terface. 
3 - 2 - 2   1  3 

Тема 19. Spreadsheets and 

databases. 
3 - 2 - 2   1  3 

Тема 20. Application pro-

grams. 
3 - 2 - 2   -  4 

Разом за змістовим мо-

дулем 4 
15 - 10 - 10   2  18 

Змістовий модуль 5. Faces of the Internet 

Тема 21. The Internet and 

email 
3 - 2 - 2   -  4 

Тема 22. The Web. 3 - 2 - 2   -  4 

Тема 23. Websites. 3 - 2 - 2   1  3 

https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_signal
https://en.wikipedia.org/wiki/System_software
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Тема 24. Chat and confer-

encing. 
3 - 2 - 2   1  3 

Тема 25. Internet security. 3 - 2 - 2   -  4 

Разом за змістовим мо-

дулем 5 
15 - 10 - 10   2  18 

Змістовий модуль 6. Creative software. 

Тема 26. Craphics and de-

sign. 
6 - 2 - 2   -  4 

Тема 27. Desktop publish-

ing. 
6 - 2 - 2   -  4 

Тема.28. Multimedia 6 - 2 - 2   1  3 

Тема 29. Web design 6 - 2 - 2   1  3 

Тема 30. Module 2 test 6 - 2 - 2   -  4 

Разом за змістовим мо-

дулем 6 
30 - 10  10   2  18 

Усього годин  

модулем 2 
60 - 30 - 30   6  54 

Модуль 3 

Змістовий модуль 7. The internet 

Тема 31. Program design 

and computer languages 
3 - 2 - 2   -  4 

Тема 32. Java 3 - 2 - 2   -  4 

Тема 33. Jobs in ICT. 3 - 2 - 2   1  3 

Тема 34. People in compu-

ting. 
3 - 2 - 2   1  3 

Тема 35. Webpage creator. 3  2  2   -  4 

Разом за змістовим мо-

дулем 7 
15 - 10 - 10   2  18 

Змістовний модуль 8. Security 
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Тема 36. Viruses. 3 - 2 - 2   -  4 

Тема 37. Computer crime 3 - 2 - 2   -  4 

Тема 38. Copy protection 3 - 2 - 2   1  3 

Тема 39. Information secu-

rity 
3 - 2 - 2   1  3 

Тема 40. Ex-hacker 3  2  2   -  4 

Разом за змістовим мо-

дулем 8 
15 - 10 - 10   2  18 

 

Змістовий модуль 9. Computers tomorrow 

Тема 41. Communication 

system. 
6  2  2   -  4 

Тема 42. Networks 6  2  2   -  4 

Тема 43. Video games   6  2  2   1  3 

Тема 44. New technologies 6  2  2   1  3 

Тема 45. Module 3 test. 6  2  2   -  4 

Разом за змістовим мо-

дулем 9 
30  10  10   2  18 

Усього годин  

за модулем 3 
60 - 30 - 30   6  54 

Усього годин за курс 

навчання 
180 - 90 - 90 180  18  162 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

• підготовка до практичних занять – 60 годин; 

• підготовка до контрольних заходів – 30 годин.  

 

 

Таблиця 5.2 
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Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

 Підготовка до практичних робіт  70 140 

 Підготовка до модульних контроль-

них робіт 

16 – 

 Підготовка до екзамену  4 22 
 

Разом 90 162 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Не заплановано. 

 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи їх 

демонстрування 

Набуття здобувачами компетенцій забезпечується через засвоєння навча-

льного матеріалу у вигляді практичних занять, самостійної роботи студентів та 

модульних контрольних робіт. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

1. Пояснювально-ілюстративний метод, за допомогою повідомлення та 

засвоєння інформації на практичних заняттях словесними й наочними засоба-

ми. 

2. Проблемний метод, коли на практичних заняттях утворюються пошу-

кові ситуації, розвивається активність, самостійність, творчі здібності здобува-

чів освіти. 

3. Комунікативний метод, акцент якого робиться на здатності спілкувати-

ся в різних контекстах і ситуаціях: перемовини, розповідь, порівняння, опис, 

прохання про щось, і т. д. У цьому методі практикується здатність говорити, 

вивчення граматики відбувається в контексті, формуються навички писемного 

мовлення. Різноманітні вправи і завдання спрямовані на досягнення студентами 

вільного спілкування. 
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Для зручної та ефективної організації навчального процесу, зроблено 

ClassRoom з навчальної дисципліни, де розташовані завдання до практичних 

робіт та супроводжувальні матеріали. Доступ до класу надається на першому 

практичному занятті за університетською електронною поштою. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання практичному завдань проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Під час карантину заняття повністю проводяться дистанційно у ClassRoom.  

Засобами діагностики результатів навчання та методами їх демонстру-

вання є: 

• модульна контрольна робота; 

• залік; 

• екзамен; 

• комплексна контрольна робота; 

• презентації результатів виконаних завдань; 

• студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

• інші види індивідуальних та групових завдань (олімпіада з іноземної 

мови (англійська, німецька), конкурс есе іноземною мовою, конкурс пе-

рекладу з іноземної мови, English Speaking Club, Movie Club). 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університе-

ту. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного іспиту. У кожного компонента своя частка в за-

гальній системі оцінок. У поточних оцінках студент може набрати від 60 балів 

до 100 балів. Під компонентом поточних оцінок розуміються оцінки протягом 

семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше).  

Кількість балів, яка відводиться для заключного іспиту в загальній систе-

мі оцінок – 40 балів. Право складати  заключний іспит надається студенту, якій 
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з урахуванням максимальних балів поточних оцінок і заключного іспиту наби-

рає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою поточних 

оцінок і оцінки іспиту. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному  занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінюван-

ня теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому 

числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних за-

няттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань самостійної 

роботи. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнен-

ня результатів, запланованих РПНД, що відображається в одній з позитивних 

оцінок, передбачених чинним законодавством. 

Таблиця 7.1 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 
 

Модуль 1 (залік) 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи Кількість 

балів 

Вид роботи Кількість 

балів 

ЗМ1 

Т1 Робота на практичному 

занятті 

3 Робота на прак-

тичному занятті 

Контроль гово-

ріння 

3 

 

10 

Т2 Робота на практичному 

занятті 

3 – – 

Т3 Робота на практичному 

занятті 

3 – – 

Т4 Контроль говоріння 10 – – 

Т5 Модульна контрольна 

робота 

12 – – 

ЗМ2 Т6 Робота на практичному 

занятті 

3 – – 

Т7 Робота на практичному 

занятті 

3 – – 

Т8 Контроль аудіювання 6 Робота на прак- 3 
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тичному занятті 

Контроль аудію-

вання 

 

6 

Т9 Контроль говоріння 10 – – 

Т10 Модульна контрольна 

робота 

12 – – 

ЗМ3 Т11 Робота на практичному 

занятті 

3 – – 

Т12 Робота на практичному 

занятті 

3 Робота на прак-

тичному занятті 

Контроль воло-

діння лексичним 

матеріалом 

3 

 

 

7 

Т13 Контроль володіння лек-

сичним матеріалом 

7 – – 

Т14 Контроль говоріння 10 – – 

Т15 Модульна контрольна 

робота 

12 – – 

    Контрольна робо-

та 

38 

    Захист контроль-

ної роботи 

30 

Всього 100  100 

 

Таблиця 7.2 

 

Модуль 2 (залік) 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ4 

Т16 Робота на практичному 

занятті 

3 Робота на прак-

тичному занятті 

Контроль гово-

ріння 

3 

 

10 

Т17 Робота на практичному 

занятті 

3 – – 

Т18 Робота на практичному 

занятті 

3 – – 

Т19 Контроль говоріння 10 – – 

Т20 Модульна контрольна ро-

бота 

12 – – 

ЗМ5 Т21 Робота на практичному 

занятті 

3 – – 
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Т22 Робота на практичному 

занятті 

3 – – 

Т23 Контроль аудіювання 6 Робота на прак-

тичному занятті 

Контроль аудію-

вання  

3 

 

 

6 

Т24 Контроль говоріння 10 – – 

Т25 Модульна контрольна ро-

бота 

12 – – 

ЗМ6 Т26 Робота на практичному 

занятті 

3 – – 

Т27 Робота на практичному 

занятті 

3 Робота на прак-

тичному занятті 

Контроль воло-

діння лексичним 

матеріалом 

3 

 

 

7 

Т28 Контроль володіння лек-

сичним матеріалом 

7 – – 

Т29 Контроль говоріння 10 – – 

Т30 Модульна контрольна ро-

бота 

12 – – 

    Контрольна ро-

бота 

38 

    Захист контро-

льної роботи 

30 

Всього 100  100 

 

Таблиця 7.2 

Модуль 3 (екзамен) 

ЗМ1 

Т31 Робота на практично-

му занятті 

3 Робота на прак-

тичному занятті 

3 

Т32 Робота на практично-

му занятті 

3 – – 

Т33 Робота на практично-

му занятті 

3 – – 

Т34 Робота на практично-

му занятті 

3 – – 

Т35 Модульна контрольна 

робота 

8 – – 

ЗМ2 Т36 Робота на практично-

му занятті 

3 Робота на прак-

тичному занятті 

3 

Т37 Робота на практично-

му занятті 

3   

Т38 Робота на практично- 3 – – 
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му занятті 

Т39 Робота на практично-

му занятті 

3 – – 

Т40 Модульна контрольна 

робота 

8 – – 

ЗМ3 Т41 Робота на практично-

му занятті 

3 – – 

Т42 Робота на практично-

му занятті 

3 – – 

Т43 Робота на практично-

му занятті 

3 – – 

Т44 Робота на практично-

му занятті 

3 – – 

Т45 Модульна контрольна 

робота 

8 – – 

  Контрольна ро-

бота 

24 

  Захист контроль-

ної роботи 

30 

Екзамен 40  40 

Всього 100  100 

 

Таблиця 7.4 

Модуль 1,2 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Робота на практичних заняттях 7×3 бали = 21 бал 3×3 бали = 9 ба-

лів 

Контроль говоріння 3×10 балів = 30 ба-

лів 

10 балів 

Контроль аудіювання  6 балів 6 балів 

Контроль володіння лексичним мате-

ріалом 

7 балів 7 балів 

Модульна контрольна робота 3×12 балів = 36 ба-

лів 

- 

Контрольна робота - 38 балів 

Захист контрольної роботи - 30 балів 

Всього 100 балів 100 балів 

Таблиця 7.5 

Модуль 3 
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Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Робота на практичних заняттях 12×3 бали = 36 ба-

лів 

2×3 бали = 6 ба-

лів 

Модульна контрольна робота 3×8 балів = 24 балів  

Контрольна робота  24 бали 

Захист контрольної роботи  30 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 балів 100 балів 
 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Таблиця 8.1 

1. Робота на практичних заняттях 

 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

3 Студент виконав домашнє завдання в повному обсязі, активно 

працює на занятті, комплексно вирішує поставленні завдання, ви-

являє повне володіння лексичним та граматичним матеріалом згі-

дно з програмою курсу, демонструє зразки ефективної комуніка-

ції, висловлюється повно та без помилок 

2 Студент виконав домашнє завдання, активно працює на занятті, 

вирішує поставленні завдання, виявляє володіння лексичним та 

граматичним матеріалом згідно з програмою курсу, демонструє 

зразки ефективної комунікації, висловлюється повно, але припус-

кається деяких помилок 

1 Студент виконав домашнє завдання не в повному обсязі, працює 

на занятті неохоче, вирішує поставленні завдання частково, вияв-

ляє низький рівень володіння лексичним та граматичним матеріа-

лом згідно з програмою курсу,  припускається багатьох помилок 

0 Студент не виконав домашнє завдання і не працює на занятті 

 

Таблиця 8.2 

Контроль говоріння 
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Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

10 Студент уміє вільно висловлюватись і вести бесіду в межах ви-

вчених тем, гнучко та ефективно користуючись мовними та мов-

леннєвими засобами, уміє логічно й у заданому обсязі побудувати 

монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, використо-

вуючи граматичні структури й лексичні одиниці у відповідності 

до комунікативного завдання, не припускаючи при цьому фоне-

матичних помилок 

9 Студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду в ме-

жах вивчених тем, використовує граматичні структури й лексичні 

одиниці у відповідності з комунікативним завданням, припуска-

ється 2-3 фонематичних помилок 

8 Студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем, пе-

редавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, 

підтримувати бесіду, уживаючи розгорнуті репліки, у відповідно-

сті з комунікативним завданням використовує лексичні одиниці 

та граматичні структури, припускається незначної кількості фо-

нематичні помилки 

7 Студент уміє логічно висловитись у межах вивчених тем відпо-

відно до навчальної ситуації, а також у зв'язку зі змістом прочи-

таного, почутого або побаченого, висловлюючи власне ставлення 

до предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, вживаючи коро-

ткі репліки, уміє у відповідності з комунікативним завданням ви-

користовувати лексичні одиниці та граматичні структури, припу-

скається 5-7 фонематичних помилок 

6 Студент уміє зв'язно висловлюватись відповідно до навчальної 

ситуації, робити повідомлення з теми, простими реченнями пере-

давати зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати 

бесіду, ставити запитання та відповідати на них, але припускаєть-

ся до 8-10 фонематичних помилок 

5 Студент упевнено розпочинає, підтримує, відновлює та закінчує 

розмову у відповідності з мовленнєвою ситуацією. Усі звуки в 

потоці мовлення вимовляються правильно, припускається більш, 

ніж 10 фонематичних помилок 

4 Студент уміє в основному логічно побудувати невеличке моно-

логічне висловлювання та діалогічну взаємодію, допускаючи по-

милки при використанні лексичних одиниць.  

3 Студент уміє в основному логічно розпочинати та підтримувати 

бесіду, при цьому використовуючи обмежений словниковий запас 

та елементарні граматичні структури. На запит співрозмовника 

дає елементарну оціночну інформацію, відображаючи власну точ-

ку зору 
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2 Студент використовує в мовленні прості непоширені речення з 

опорою на зразок, має труднощі у вирішенні поставленого ко-

мунікативного завдання в ситуаціях на задану тему, припускаєть-

ся багатьох фонематичних помилок 

1 Студент знає найбільш поширені вивчені словосполучення, проте 

не адекватно використовує їх у мовленні, припускається багатьох 

фонематичних помилок 

0 Студент знає найбільш поширені вивчені слова, проте не адекват-

но використовує їх у мовленні, припускається багатьох фонема-

тичних помилок 

 

Таблиця 8.3 

Контроль володіння лексичним матеріалом 

Студент виявляє 

знання лексичного 

матеріалу за темою, 

% 

100 90-99 75-89 60-74 40-59 20-39 5-19 < 5 

Кількість балів 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Таблиця 8.4 

Контроль аудіювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

6 Студент розуміє тривале мовлення, яке може містити певну кіль-

кість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. 

Уміє знаходити в інформаційних текстах з незнайомим ма-

теріалом необхідну інформацію, подану у вигляді оціночних суд-

жень, опису, аргументації 

5 Студент розуміє основний зміст мовлення, яке може містити пев-

ну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогада-

тися, а також сприймає основний зміст повідомлень і фактичну 

інформацію, подану в повідомленні 

4 Студент розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі 

невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовно-

му матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про 

значення яких можна здогадатися 
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3 Студент розпізнає на слух прості речення, фрази та мовленнєві 

зразки, що звучать у нормальному темпі. В основному розуміє 

зміст прослуханого тексту, в якому використаний знайомий мов-

ний матеріал 

2 Студент розпізнає на слух окремі прості непоширені речення й 

мовленнєві зразки, побудовані на вивченому мовному матеріалі в 

мовленні, яке звучить в уповільненому темпі 

1 Студент розпізнає на слух найбільш поширені слова та словоспо-

лучення в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі 

0 Студент не розпізнає на слух слова та словосполучення, які зву-

чать у повільному темпі 

 

Таблиця 8.5 

Модульна контрольна робота (1,2 семестр) 

Кількість 

балів за 1 

завдання 

(всього 6 

завдань) 

Критерії оцінювання 

2 Завдання виконане у повному обсязі 

1 Завдання виконане частково 

0 Завдання не виконане 

 Модульна контрольна робота містить 6 завдань і оцінюється у 

12 балів максимум (по 2 бали максимум за кожне виконане за-

вдання). 

 

Таблиця 8.6 

Модульна контрольна робота (3 семестр) 

Кількість 

балів за 1 

завдання 

(всього 6 

завдань) 

Критерії оцінювання 

1 Завдання виконане у повному обсязі 
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0,5 Завдання виконане частково 

0 Завдання не виконане 

 Модульна контрольна робота містить 8 завдань і оцінюється у 8 

балів максимум (по 1 балу максимум за кожне виконане завдан-

ня). 

 

Критерії оцінювання знань, вмінь і навичок студентів під час іспиту 

(40 балів) 

Таблиця 8.7 

Завдання 1. Письмовий переклад незнайомого оригінального тексту за фа-

хом зі словником (1700- 2000 д. зн.) – 10 балів 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

10 – переклад виконано на 100% достовірно; 

– розкрито головний зміст і деталі тексту; 

– фахову лексику перекладено правильно; 

– проведено детальний аналіз та інтерпретація тексту. 

8-9 – переклад виконано на 90% достовірно; 

– розкрито головний зміст і деталі тексту; 

– фахову лексику перекладено правильно на 90%. 

6-7 – переклад виконано на 75% достовірно; 

– частково розкрито головний зміст, але деякі деталі відсутні; 

– фахову лексику перекладено частково (75%); 

4-5 – переклад виконано на 50% достовірно; 

– частково розкрито головний зміст, але деталі відсутні; 

– фахову лексику перекладено частково (50%). 

1-3 – переклад виконано на 25% достовірно; 

– майже не розкрито головний зміст, деталі відсутні; 

– фахову лексику перекладено на 25%. 

0 –  Переклад не виконано 

 

Таблиця 8.8 

Завдання 2. Усне резюме тексту іноземною мовою соціальної, суспільно-

політичної тематики чи за  профілем вузу без допомоги словника. (1000 др. 

зн, 5-7 хв.) – 15 балів 
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Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

15 Студент вміє: 

– чітко вилучати основну інформацію і всі деталі фактичного 

характеру із тексту; 

– вільно висловлювати свої думки щодо матеріалу тексту; 

– аналізувати автентичний текст; 

– вільно вести дискусію з обговорення змісту тексту; 

– комплексно вирішувати поставленні завдання. 

13-14 – читати з повним розумінням основної інформації тексту; 

– вилучати основні деталі тексту; 

– вести дискусію з обговорення змісту тексту; 

– комплексно вирішувати поставленні завдання. 

Припускається 2-3 незначних помилок, що не призводять до по-

рушення змісту висловлювання. 

10-12 – розуміти головну ідею тексту на 75%; 

– вилучати з тексту основні деталі; 

– вести дискусію з обговорення змісту тексту; 

Припускається 4-6  незначних помилок, що не призводять до по-

рушення змісту висловлювання. 

7-9 – розуміти головну ідею тексту на 50%; 

– вилучати з тексту деякі деталі; 

– вести дискусію з обговорення змісту тексту; 

Відповідь містить 7-10 значних помилок. 

4-6 – вирішити поставлене завдання не в повній мірі; 

– виявити низьке володіння лексичним та граматичним матері-

алом згідно з програмою курсу; 

– недоцільно використовувати інформацію, здобуту з текстів. 

Відповідь містить більше 10 значних помилок. 

0-3 – відсутність вміння розуміти основну ідею тексту; 

– відсутність вміння вилучати деталі; 

– не може викласти зміст питання, погано орієнтується в мате-

ріалі; 

– відсутні логічна послідовність висловлювань та зміст відпо-

віді; 

Виконане завдання містить багато помилок, що заважають розу-

мінню загального змісту. 

 

Таблиця 8.9 

Завдання 3. Співбесіда іноземною мовою в межах пройденої побутової, кра-

їнознавчої та професійної тематики. – 15 балів. 



 

28 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

15 Студент вміє: 

– вільно висловлювати свої думки в ситуаціях, які імітують 

спілкування в реальних умовах; 

– вільно вести діалог на запропоновану тему; 

– виявляти повне володіння лексичним та граматичним матері-

алом згідно з програмою курсу; 

– демонструвати зразки ефективної комунікації, висловлюва-

тись повно та без помилок; 

– комплексно вирішувати поставленні завдання. 

13-14 – вільно висловлювати свої думки в ситуаціях, які імітують 

спілкування в реальних умовах; 

– виявляти добре володіння лексичним та граматичним ма-

теріалом згідно з програмою  курсу; 

– демонструвати зразки ефективної комунікації, 

–  комплексно вирішувати поставленні завдання. 

Припускається 2-3незначних помилок, що не призводять до по-

рушення змісту висловлювання. 

10-12 – висловлювати свої думки в ситуаціях, які імітують спілку-

вання в реальних умовах; 

– виявляти добре володіння лексичним та граматичним ма-

теріалом згідно з програмою  курсу; 

– демонструвати зразки ефективної комунікації, 

– вирішувати поставленні завдання на 75%. 

Припускається 5-6  незначних помилок, що не призводять до по-

рушення змісту висловлювання. 

7-9 – виявити посереднє володіння лексичним та граматичним ма-

теріалом згідно з програмою курсу; 

– демонструвати середній рівень комунікативних вмінь  

– вирішити поставлене завдання не в повній мірі. 

Відповідь містить 7-10 значних помилок. 

4-6 – вирішити поставлене завдання не в повній мірі; 

– виявити низьке володіння лексичним та граматичним матері-

алом згідно з програмою курсу; 

– демонструвати посередній рівень комунікативних вмінь. 

Відповідь містить більше 10 значних помилок. 

0-3 –  не може викласти зміст питання, погано орієнтується в мате-

ріалі; 

– відсутні логічна послідовність висловлювань та зміст відпо-

віді; 

Виконане завдання містить багато помилок, що заважають розу-

мінню загального змісту. 
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9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Основні засоби навчання з іноземної мови: підручник (Student’s book), 

робочий зошит (Workbook), книга для вчителя (Teacher’s book), книга для чи-

тання, навчальні посібники, контрольні матеріали, тестові завдання, таблиці та 

роздатковий матеріал. 

Технічні засоби навчання: електронні підручники, комп’ютерні програ-

ми, Інтернет-ресурси (навчальні та пошукові програми), аудіовізуальний дода-

ток у вигляді набору аудіо-та відеозаписів.  

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

Англійська мова 

1. Eastwood J. Oxford Practice Grammar with Answers. Intermediate /J Eastwood.- 

Oxford: Oxford University Press, 2019.- 439p  

2. CD-ROM Oxford Practice Grammar with Answers. Intermediate (disk1) 

3. Esteras Santiago R. Infotech. English for Computer Users. Student’s Book 

/Santiago R. Esteras.- Cambridge: Cambridge University Press, 2018.- 4th.ed.-168p. 

4. Esteras Santiago R. Infotech. English for Computer Users. Teacher’s Book / San-

tiago R. Esteras.- Cambridge: Cambridge University Press, 2018.- 4th.ed.- 98p.  

5. Audio CD Infotech. English for Computer Users (disk1) 

6. Glendinning E. H. Basic English for Computing. Revised and Updated. Student's 

Book / Eric H. Glendinning, John McEwan. – Oxford University Press, USA. – 2010. 

– 56 p. 

7. Glendinning E. H. Oxford English for Information Technology : Student's 

Book / Eric H. Glendinning, John McEwan. – Oxford University Press, USA. – 2011. 

– 222 p. 

8. Glendinning E. H. Oxford English for Information Technology : Audio CD / 

Eric H. Glendinning, John McEwan. – Oxford University Press, USA. – 2011. 

9. Glendinning E. H. Oxford English for Information Technology : Teacher's 

Book / Eric H. Glendinning, John McEwan. – Oxford University Press, USA. – 2011. 

– 144 p. 

10. Evans V., Dooley J., Wright S. Career Paths: Information Technology. Student's 

Book (with Digibooks App). Express Publishing, 2015. – 123 p. 

11. Evans V., Dooley J., Wright S. Career Paths: Information Technology. Teacher's 

Book. Express Publishing, 2015. – 48 p. 
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Допоміжна література 

1. Boeckner K. Oxford English for Computing / K. Boeckner, C. Brown.- Oxford: 

Oxford University Press, 2017.-212p. 

2. Collin S. M. H. Dictionary of Computing / S. M. H. Collin. – London. – 2014. 

– 385 p. 

3. Demetriades Dinos.  IT Workshop / Dinos Demetriades.- Oxford: Oxford Uni-

versity Press, 2013.- 40p 

4. Esteras Santiago R. Infotech. English for Computer Users / Santiago Remacha 

Esteras.- Cambridge: Cambridge University Press, 2013.-3 rd. ed.-168p. 

5. Esteras Santiago R. Professional English in Use ICT: for Computers and the 

Internet / Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre.- Cambridge: Cambridge 

University Press, 2018.- 177p 

6. Hewings M. Advanced Grammar in Use / M. Hewings. – Cambridge Universi-

ty Press. – 2018. – 340 p. 

7. Marks Johnathan. Check your English Vocabulary for Computers and Infor-

mation Technology / Johnathan Marks.-London:A & C Black Publishers, 2017.-3 rd. 

ed.- 75p 

8. Murphy R. Essential Grammar in Use (Supplementary Exercises) / Raymond 

Murphy, Helen Naylar. – Cambridge University Press. – 2019. – 287 р. 

9. Murphy R. Essential Grammar in Use. (Supplementary Exercises) / R. Mur-

phy, H. Naylar. – CUP, 2011. – 160 p. 

10. Murphy R. Essential Grammar in Use. A self-study references and practice 

book for elementary Students of English / Raymond Murphy. – CUP, 2019. – 320 р. 

11. Olejniczak Maja. English for Information Technology. Vocational English 

Course Book / Maja Olejniczak.-Pearson, 2011.- 80p 

12. Swan M. How English works. A Grammar & Practice Book / Michael Swan, 

Catherine Walter. – Oxford University Press. – 2018. – 345 р. 

13. Thomson A. J. A Practical English Grammar / A. J. Thomson, A. V.  Martinet. 

– Oxford University Press, 2011. – 383 p. 

14. Гусак Т.М. Modern English Grammar in Practice / Т. М. Гусак. –  Київ : “Фі-

рма “ІНКОС”, 2012. – 308 с. 

15. Кириченко С. В. Check your English for computing : збірник тестів з 

англійської мови. – Миколаїв : НУК, 2017. – 141 с. 

16. Кириченко С. В., Овсянко Г.В. English grammar for computer science stu-

dents. Миколаїв: НУК, 2021 – 72 с. 

Інформаційні ресурси в інтернеті 

http://www.wikipedia.org/  

http://www.pcworld.com/  

http://www.wikipedia.org/
http://www.pcworld.com/
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http://xsreviews.co.uk/  

http://www.pcmag.com/  

http://www.computerworld.com/  

http://pcquest.ciol.com/  

http://www.computeractive.co.uk/  

http://www.zdnet.com/  

http://adtmag.com/  

http://www.javaworld.com/  

http://www.pctoday.com/  

http://www.wired.com/   

http://www.forum.myships.info/ 

http://www.seaman.com.ua/study/english/ 

http://deckofficer.ru/titul/study/category/english 

http://crew-help.com.ua/stati_part.php?tema=an  

 

Німецька мова 

Основна література 

1. Braunert J. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs : Lehrbuch / J. Braunert, W. 

Schlenker. – Stuttgart : Ernst Klett Sprachen GmbH, 2019. – 215 S. 

2. Braunert J. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs : Lehrhandbuch / J. Braunert, 

W. Schlenker. – Stuttgart : Ernst Klett Sprachen GmbH, 2019. – 95 S. 

3. Braunert J. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs : Wörterheft / J. Braunert. – 

Stuttgart : Ernst Klett Sprachen GmbH, 2019. – 72 S. 

4. Becker N. Unternehmen Deutsch Grundkurs : Lehrerhandbuch / N. Becker, J. 

Braunert, W. Schlenker. – Stuttgart : Ernst Klett Sprachen GmbH, 2015. – 80 

S. 

 

Допоміжна література 

1. Braunert J. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs : Wörterheft / J. Braunert. – 

Stuttgart : Ernst Klett Sprachen GmbH, 2019. – 64 S. 

2. Kaufmann S. Orientierung im Beruf / S. Kaufmann, L. Rohrmann, P. 

Szablewski-Cavus. – Berlin und München : Langenscheidt KG, 2018. – 79 S. 

3. Daum A. BWL für Ingenieure und Ingenieurinnen / A. Daum, W. Greife, R. 

Pryzwara. – Wiesbaden : Vieweg Teubner, 2011. – 324 S. 

4. Fearns A. Kommunizieren in technischen Berufen / A. Fearns. – München : 

Gothe-Institut, 2015. – 45 S. 

5. Buhlmann R. Technisches Deutsch für Ausbildung und Beruf : Lehr- und Ar-

beitsbuch / R. Buhlmann, A. Fearns. – Haan Gruiten : Europa Lehrmittel, 

2013. – 234 S. 

http://xsreviews.co.uk/
http://www.pcmag.com/
http://www.computerworld.com/
http://pcquest.ciol.com/
http://www.computeractive.co.uk/
http://www.zdnet.com/
http://adtmag.com/
http://www.javaworld.com/
http://www.pctoday.com/
http://www.wired.com/
http://www.forum.myships.info/
http://www.seaman.com.ua/study/english/
http://deckofficer.ru/titul/study/category/english
http://crew-help.com.ua/stati_part.php?tema=an
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6. Bär R., Bischofberge G., Dehler E., Hammer N., Schiemann B., Wolf T. In-

formatik und Informationstechnik. Verlag Europa-Lehrmitte, 2017. – 331 S. 

7. Holzinger A. Basiswissen IT /Informatik: Band 1: Informationstechnik. Vogel, 

2012. – 352 S. 

 

Інформаційні ресурси в інтернеті 

http://www.hueber.de/themen-aktuell/  

http://www.klett.de/lehrwerk/unternehmen-deutsch  

www.twirpx.com  

www.schiffundhafen.de  

https://www.deutschland.de  

http://www.hafenkarriere.de/tiki-index.php?page=Schiffbau  

http://www.personal-manager.at/content/  
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Зміни та доповнення 


