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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

 

Галузь знань: 

01 – Освіта / Педагогіка 

Вибіркова 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

014  – Середня освіта 

(Інформатика)  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання —— 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

10-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,66 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: магістр 

 

— — 

Практичні 

30 год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

90 год.  — 

Індивідуальні  

завдання:  

— — 

Вид контролю: 

диференційований 

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 30/90. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Англійська мова 

професійно-педагогічного спрямування” складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів спеціальності 014 – “Середня освіта 

(Інформатика)”. Курс передбачає подальший розвиток у студентів умінь і навичок 

самостійної діяльності з оволодіння англійською мовою, формування умінь 

проектної роботи, розвиток логіки, розширення кругозору, формування наукового 

типу мислення.  

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності в усній і 

письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних 

видах мовленнєвої діяльності. 

Завдання: основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення 

лексичного, граматичного та фонетичного матеріалу, що забезпечує достатню 

комунікативну спроможність та надає можливість вести листування, проводити 

презентації, здійснювати спілкування та одержувати необхідну інформацію з 

іноземних джерел.. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: лексичний мінімум, що забезпечує студентам можливість вести 

бесіду з фаху та одержувати інформацію з іноземних письмових та усних джерел; 

граматичний мінімум, що базується на нормативній граматиці іноземної мови; 

форми ділового усного і письмового спілкування, правила міжособистісної та 

міжкультурної професійної комунікації; особливості наукового стилю мовлення з 

різної тематики, які зазвичай виникають в професійному контексті; 

вміти: у виробничих умовах, опрацьовуючи професійно-орієнтовані 

іншомовні (друковані та електронні) джерела за допомогою відповідних методів; 

пристосовуватися до нових умов (нових людей, нових мовних засобів, нових 

способів дії), мобілізувати інші власні компетенції (шляхом спостереження, 

інтерпретації результатів спостереження, індукції, запам’ятовування тощо) та 

поповнювати лексичний і граматичний матеріал; використовуючи інформаційні 

технології (інформативні бази даних, гіпертексти, системи навігації, пошуку 

інформації тощо) та іншомовну інформацію (текст, звук, відео) на електронних 

носіях, включаючи мережу Internet, розширювати лексичний та граматичний 

мінімум; здійснювати читання і осмислення професійно-орієнтованої та 

загальнонаукової іншомовної літератури, використання її у соціальній та 

професійній сферах. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Concept of Today’s Informatics 

Тема 1. From the history of the informatics. Previous calculating devices. 

Generations of computers. The first computer. All computers generations and central 

processing units. Languages in order to communicate with computers. Structured 

languages, languages for other tasks. The computer as a communication tool. 
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Вхідний контроль знань. Лексичний мінімум за темою. Читання 

додаткового тексту за темою для подальшого обговорення. Усний диспут за 

темою. Письмове повідомлення за темою. 

Тема 2. Modern computers. The basis for building today’s computers. The read-

only-memory basic input-output system. Software application. Special words 

processing features. Computer trespassing. Storage methods. Computer viruses and 

piracy: problem and solving. 

Лексичний мінімум за темою. Граматика: Група Indefinite. Конспектування 

та вивчення граматичного мінімуму за темою. Виконання письмових вправ та 

тестових завдань за темою. Усне повідомлення за темою. 

Тема 3. Global computer network, advantages, areas and popularity. E-mail and 

electronic mail. Pro and cons of the Internet, advantages and disadvantages. Internet 

services. Troubleshooting Internet problem. 

Лексичний мінімум за темою. Читання тексту за темою для подальшого 

обговорення. Розвиток монологічного та діалогічного мовлення. Граматика: 

Група Continuous. 

Тема 4. Computers in present studying. Information and communication 

technologies in education and science. The highest level of technology in Informatics. 

Integration of information technologies into the educational process. Computer-aided 

learning management. 

Лексичний мінімум за темою. Читання тексту за темою для подальшого 

обговорення. Усний диспут за темою. Реферування наданого тексту. Письмове 

повідомлення за темою. Елементи усного перекладу інформації іноземною мовою 

в процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. 

 

Змістовий модуль 2. The Methodology of Computer Science Teaching 

Тема 5. Education in Ukraine. Some Problems of Higher Education. Methods of 

teaching computer science. Methodical system of teaching computer science at school. 

Principles and teaching methods.  

Лексичний мінімум за темою. Комп’ютерний переклад іншомовної 

інформації. Граматика: Група Perfect. Виконання письмових вправ та тестових 

завдань за темою. Усне повідомлення за темою. Читання й переклад текстів з 

фаху. 

Тема 6. Methodological aspects of teaching Text Editor. Functions of Microsoft 

Word. Menu commands. A list of options. Extensive help system. Typing or edit mode. 

Microsoft’s power growing up for years. Today’s attempts to automatic the office. 

Лексичний мінімум за темою. Граматика: Participle. Читання тексту за 

темою для подальшого обговорення. Усний диспут за темою додаткового тексту. 

Розвиток діалогічного мовлення. Читання та переклад текстів з фаху. 

Тема 7. Students’ research work. Students’ research work as an integral part of 

the educational process in Ukraine. The structure of the scientific article. 

Лексичний мінімум за темою. Граматика: Perfect Continuous. 

Конспектування та вивчення граматичного мінімуму за темою. Виконання 

письмових вправ та тестових завдань за темою. Усне повідомлення за темою. 
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Тема 8. At a scientific conference. Organizing a conference. The letter of 

invitation at the scientific conference. The programme of the conference. Different 

types of equipment for the conference Presentations. Types of presentations the 

programme of the conference.  

Лексичний мінімум за темою. Граматика: Constructions: like/would like 

повторення пройденого матеріалу. Читання текстів з фаху. Виконання письмових 

вправ та тестових завдань за темою. Усне повідомлення за темою. Діалогічне 

мовлення. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л с пр інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Concept of Today’s Informatics 

Тема 1. From the history of the informatics. Previous 

calculating devices. Generations of computers. The 

first computer. All computers generations and central 

processing units. Languages in order to communicate 

with computers. Structured languages, languages for 

other tasks. The computer as a communication tool. 

14   4  10 

Тема 2. Modern computers. The basis for building 

today’s computers. The read-only-memory basic input-

output system. Software application. Special words 

processing features. Computer trespassing. Storage 

methods. Computer viruses and piracy: problem and 

solving. 

16   4  12 

Тема 3. Global computer network, advantages, areas 

and popularity. E-mail and electronic mail. Pro and 

cons of the Internet, advantages and disadvantages. 

Internet services. Troubleshooting Internet problem. 

16   4  12 

Тема 4. Computers in present studying. Information 

and communication technologies in education and 

science. The highest level of technology in Informatics. 

Integration of information technologies into the 

educational process. Computer-aided learning 

management. 

14   4  10 

Разом за змістовим модулем 1 60   16  44 

Змістовий модуль 2. The Methodology of Computer Science Teaching 

Тема 5. Education in Ukraine. Some Problems of 

Higher Education. Methods of teaching computer 

science. Methodical system of teaching computer 

science at school. Principles and teaching methods. 

14   2  12 

Тема 6. Methodological aspects of teaching Text 

Editor. Functions of Microsoft Word. Menu 

commands. A list of options. Extensive help system. 

Typing or edit mode. Microsoft’s power growing up 

for years. Today’s attempts to automatic the office. 

14   4  10 

Тема 7. Students’ research work. Students’ research 

work as an integral part of the educational process in 

16   4  12 
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Ukraine. The structure of the scientific article. 

Тема 8. At a scientific conference. Organizing a 

conference. The letter of invitation at the scientific 

conference. The programme of the conference. 

Different types of equipment for the conference 

Presentations. Types of presentations the programme 

of the conference. 

16   4  12 

Разом за змістовим модулем 2 60   12  46 

Усього годин 120   30  90 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 All computers generations and central processing units. Languages 

in order to communicate with computers 

4 

2 The basis for building today’s computers 4 

3 Pro and cons of the Internet, advantages and disadvantages 4 

4 Information and communication technologies in education and 

science. 

4 

5 Methodical system of teaching computer science at school 2 

6 Methodological aspects of teaching Text Editor. 4 

7 Students’ research work as an integral part of the educational 

process in Ukraine. 

4 

8 At a scientific conference 4 

Разом 30 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Present Simple 10 

2.  Група Indefinite 12 

3.  Група Continuous 12 

4.  Питальні та заперечні речення в Past Continuous 10 

5.  Група Perfect 12 

6.  Participle. Питальні та заперечні речення в Passive voice 10 

7.  Perfect Continuous 12 

8.  Constructions: like/would like 12 

Разом 90 
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7. Методи контролю 

При вивченні навчальної дисципліни «Англійська мова професійно-

педагогічного спрямування» здійснюються наступні види і форми контролю за 

успішністю і якістю знань студента: 

Види контролю 
поточний контроль під час роботи у форматі змістових модулів; 

модульний контроль після завершення змістового модуля; 

підсумковий контроль для отримання студентом заліку; 

підсумковий контроль (залік) за семестр. 

Форми контролю 
1. Усне опитування. 

2. Тестування. 

3. Письмова поточна контрольна робота під час роботи із змістовим 

модулем. 

4. Підсумкова письмова контрольна робота після завершення роботи над 

змістовим модулем. 

5. Підсумкова письмова контрольна робота після завершення роботи над 

усіма модулями для отримання залікового кредиту. 

6. Підсумкова письмова контрольна робота після завершення вивчення 

навчальної дисципліни. 

7. Залік. 
 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Академічні успіхи студента оцінюються за шкалою університету в балах, за 

шкалою ECTS та за традиційною національною шкалою. 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(диференційо

ваний залік) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 10 15 15 10 10 15 15 

Т1, Т2, ..., Т8 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D задовільно  
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60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

9. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча програма. 

3. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни 

«Англійська мова професійно-педагогічного спрямування». 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Англійська мова професійно-педагогічного спрямування». 

 

 

10. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Винник О. Ю. Англійська мова для програмістів і математиків. – Львів: 

Видавничий центр Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 

305 с. 

2. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. - К.: 

Освіта, 1993. –   320 с. 

3. Ісаєва Г.Т., Тимошик О.М. English for Students of Mathematics. 

Навчальний посібник з англійської мови для студентів-математиків. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ, 2009. –   220 с. 

4. Куліш Л.Ю. Прискорений курс англійської мови. – К.: Вища школа, 

1987. – 303 с.  

5. Карачарова Н.М. Английский язик: Учебник для гуманитарных 

факультетов. – С-Петербург: Каро, 1997. – 348 с. 

6. Голицинский Ю.Б. Сборник упражнений по грамматике английского 

языка. – С-Петербург: Каро, 1996. –476 с. 

7. Спілкуємося англійською мовою / [За редакцією І. Байбакової, О. 

Гасько, М. Федоришина]. Видання четверте (доповнене і розширене). Підручник. 

– Львів: Видавництво „Растр-7”, 2011. – 276 с. 

 

Допоміжна 

8. Evans V. Round – Up 4, 5. English Grammar Practice. – New York: 

Longman, 2003.  

9. Hewings M. Advanced Grammar in Use. – CUP, 2000.  
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10. Murphy R. English Grammar in Use. – CUP, 2005. 

11. Метод. посібник „Headway” (Elementary, Pre-Intermediate) Liz & John  

Soars, Oxford University Press, 1998. 

12. Качалова К.Н., Практическая грамматика англ. языка. –  М.: Юнвес 

Лист, 1999. – 475 с. 

13.  David Grant and Robert McLarty .Business Basics workbook . Oxford 

Univercity Press 2001. – 88 c. 
 

11. Інформаційні ресурси 
 

1. Електронний банк теоретичного матеріалу з граматики англійської 

мови: 
http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm 
http://www.englishgrammar.org 
http://www.perfect-english-grammar.com/index.html 
 

2. Електронний банк граматичних вправ для самостійного опрацювання: 
http://www.englishexercises.org 
http://www.agendaweb.org 
http://www.adelescorner.org/index.html 
http://www.englishexercises.org 

 

3. Електронний банк навчального матеріалу з англійської мови: 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ (Офіційний сайт British Council) 

http://www.eflnet.com (Intermediate and Advanced level) 

http://www.myenglishpages.com 
http://study-english.info (російською мовою) 

 

4. Електронний банк відео уроків з англійської мови: 
http://www.engvid.com 
 

5. Електронні словники: 
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1 
http://www.lingvo.ua/ru 

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm
http://www.englishgrammar.org/
http://www.perfect-english-grammar.com/index.html
http://www.englishexercises.org/
http://www.agendaweb.org/
http://www.adelescorner.org/index.html
http://www.englishexercises.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.eflnet.com/
http://www.myenglishpages.com/
http://study-english.info/
http://www.engvid.com/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1
http://www.lingvo.ua/ru

