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англійська
Синявська А. М., доцент кафедри іноземних мов
asyniasvska@gmail.com
1 рік навчання; 1 семестр
Лекції – 36 год., практичні заняття – 18 год., самостійна та індивідуальна робота – 66 год.
Аудиторні, он-лайн
Дисципліна «Іноземна мова ділового спілкування (англійська)» орієнтована на формування у
студентів практичних навичок наукового, професійного, ділового та ситуативного спілкування
в усній і письмовій формах, та вміння здійснювати дослідницьку та/або інноваційну діяльність і
оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова ділового спілкування (англійська)» є:
-практичне оволодіння студентами іноземним науковим та діловим мовленням на базі
професійно-орієнтованого навчання в обсязі тематики, яка визначена навчальною програмою,
-здобуття студентами-магістрами мовних компетентностей, достатніх для представлення та
обговорення результатів своєї наукової та аналітично-ділової роботи іноземною мовою в усній
та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових та ділових текстів з
їхньої спеціальності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова професійного
спрямування (англійська)» є:
-формувати у студентів професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції

(лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного
спілкування в академічному середовищі,
-формувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички,
компетенцію існування та вміння вчитися);
-розвивати навички читання і розуміння текстів загальноекономічної, наукової та ділової
тематики відповідно до фахової спеціалізації магістрів;
-збагачувати словниковий запас фаховою науковою та діловою термінологією;
-виробити навички побудови та написання іноземною мовою наукових текстів різних жанрів
(анотація, наукова стаття, тези доповіді, рецензії);
-розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення в межах
загальноекономічної, наукової та ділової тематики відповідно до фахової спеціалізації;
-навчити реферувати і анотувати тексти суспільно-економічного, наукового та ділового змісту
відповідно до фахової спеціалізації магістрів іноземною мовою;
-удосконалювати навички наукового та ділового листування іноземною мовою;
-сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що
дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі
після отримання диплома про вищу освіту;
Результати (програмні), що
отримає студент після
опанування дисципліни
Зміст програми (основні
теми)

ПР 4. Здатність робити презентації за професійною тематикою різного обсягу та складності
рідною та іноземною мовами як для фахівців, так і для нефахівців
ПР 14. Здатність навчати інших та самонавчатися за різними аспектами професійної діяльності
з метою підвищення рівня професійних та загальних компетентностей
Навчальний матеріал програми дисципліни структурований за модульним принципом і
складається з трьох змістових модулів, а саме:
-Змістовий модуль 1. Іншомовна науково-технічна література та термінологія галузі
«Інформаційні технології»
-Змістовий модуль 2. Англійська ділова мова
-Змістовий модуль 3. Аналітичне читання і переклад наукової та спеціальної літератури з галузі
ІТ
-Змістовий модуль 4. Проведення презентацій та дискусій
Тематика змістових модулів Програми

Змістовий модуль 1. Іншомовна науково-технічна література та термінологія галузі
«Інформаційні технології»
Тема1 Поняття про іншомовну науково-технічну літературу та термінологію галузі
«Інформаційні технології»
Тема 2 Види англомовної ділової документації для галузі ІТ та її особливості
Тема 3 Робота з термінологічним словником для комп’ютерних наук.
Тема 4 Методика опрацювання спеціального англомовного тексту з ІТ.
Тема 5. Особливості технічного опису комп’ютерів та пристроїв англійською мовою.
Тема 6. Опрацювання інструкції з експлуатації мобільних пристроїв
Змістовий модуль 2. Англійська ділова мова
Тема 1. Влаштування на роботу. Написання СV, заповнення анкети. Кар’єра. Найважливіші
риси кандидата на роботу.
Тема 2. У компанії. Форми організації бізнесу. Ділове партнерство. Компанії, Види компаній.
Лідерство, ознаки хорошого лідерства. Керування командою.
Тема 3. Ділова кореспонденція. Види ділової документації в галузі ІТ. Ділова переписка.
Техніка ведення ділових переговорів
Тема 4. Дискусії: General Business and Government Organizations and their IT Departments
Тема 5. Дискусії: Technology Equipment. Software and Apps.Service and Repair. Technology Sales
Тема 6. Дискусії: Job Searching and Career Planning in IT
Змістовий модуль 3. Аналітичне читання і переклад наукової та спеціальної літератури з
галузі ІТ
Тема 1 Triangulation
Тема 2 IP Addresses.
Тема 3 Voice Recognition Technology
Тема 4 Filtering Data
Тема 5 Algorithms
Тема 6 How Data Is Written To RAM
Тема 7 How 3-D Printers Work
Тема 8 RAID Levels

Тема 9 Virtualization
Тема 10 Bioinformatics
Змістовий модуль 4. Проведення презентацій та дискусій
Тема 1 Базова лексика та методика проведення презентацій та дискусій
Тема 2 Presentation of Computers and Mobile Devices
Тема 3 Discussion: Protection from Viruses and Other Malware
Тема 4 Discussion Safe Browsing Techniques. Shopping Safely Online
Тема 5 Discussion Privacy and Security Risks with Online Social Networks and Public Wi-Fi
Тема 6 Discussion Protecting Yourself from Identity Theft
Тема 7 Presentation: Building Solutions for Business
Система оцінювання
студента
Література предмету (до 5
позицій)

Технічне та програмне
забезпечення
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