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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Англійська мова  

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 123– «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання  I, семестри  I 

Кількість кредитів:3, Мова викладання: 

англійська,українська 

Звітність: диф.залік 

https://drive.google.com/drive/folders/1wjsNfs-

8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc  

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Дніпровська Тетяна  Володимирівна 

Профайл викладача http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=21 

Контактна інформація Ел. адреса: inmov.krnu@gmail.com 

Телефон: +38(097)5992999 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

 

Викладання та навчання. Курс складається з практичних занять та самостійної 

роботи. Навчання здійснюється з урахуванням послідовності викладу 

матеріалу. Систематизація та повторення матеріалу здійснюється з 

дотриманням одного з основних методичних принципів: від простого до 

складного з поступовим наростанням складності. Дисципліна «Англійська 

мова» надає студентам основні базові знання про принципи та 

закономірності англійської мови. 

Метою навчальної дисципліни «Англійська мова» є  

- практичне оволодіння студентами іноземною мовою професійного 

спрямування, формування професійної іншомовної комунікативної 

компетентності для використання іноземної мови в різних сферах 

професійної діяльності; 

- формування навичок читання іншомовних текстів за фахом і вміння передавати 

отриману з них інформацію в усній та писемній формах; 

- розвиток уміння сприймати на слух іншомовну інформацію і будувати 

мовленнєву поведінку в ситуаціях професійного спілкування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є  

Практичне: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані 

https://drive.google.com/drive/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
https://drive.google.com/drive/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=21
mailto:inmov.krnu@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
http://193.189.127.179:5010/
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комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і 

прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування. 

Освітнє: формувати у студентів методичну компетенцію; розвивати уміння 

вчитися; сприяти розвитку здібностей студентів до самооцінювання та 

здатності до самостійного навчання; навчати встановлювати міжпредметні 

зв’язки з дисциплінами, які вивчаються у ВНЗ. 

Пізнавальне: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які 

активізують і сприяють подальшому розвитку їхніх пізнавальних здібностей. 

Розвиваюче: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з 

метою розвитку їхньої особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати 

впевненість студентів як користувачів мови, а також їхнє позитивне 

ставлення до вивчення мови. 

Соціокультурне: формувати у студентів уміння і готовність досягати 

порозуміння з представниками інших соціумів, усвідомлювати важливі й 

різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми та діяти належним чином 

у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Z 1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

Z 2– Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

Z 3 – Здатність застосовувати знання у практичній ситуації; 

Z 5 – Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

          Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

N 8 – Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування 

нових ідей; 

N 12 – Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 

N17 –  Спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською мовою 

та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, 

французькою, іспанською). 

N 21 – Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з дотриманням 

вимог професійної етики. 
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Структура курсу 

 
Тема Результати навчання Завдання 

П
З

 

С
а

м
.

р
. 

  

Змістовий модуль 1. Майбутня професія 

3 6 

Тема 1. 

"Newspaper

s." What Is a 

Computer 

Virus?" 
                               N 8 

формувати у студентів загальні 

та професійно орієнтовані 

комунікативні мовленнєві 

компетенції (лінгвістичну, 

соціолінгвістичну і 

прагматичну) для забезпечення 

їхнього ефективного 

спілкування. 

3 6 

Тема 2. 
"Politics 

and 

Governme

nt." 

"Program

ming 

Language

s." 

N 21 

формувати у студентів 

методичну компетенцію; 

розвивати уміння вчитися; 

сприяти розвитку здібностей 

студентів до самооцінювання та 

здатності до самостійного 

навчання; навчати 

встановлювати міжпредметні 

зв’язки з дисциплінами, які 

вивчаються у ВНЗ. 

3 6 

Тема 3. 

"Trade and 

Money." 

"Masters of 

Invention." 

N 17 

залучати студентів до таких 

академічних видів діяльності, 

які активізують і сприяють 

подальшому розвитку їхніх 

пізнавальних здібностей. 

Розвиваюче: допомагати 

студентам у формуванні 

загальних компетенцій з метою 

розвитку їхньої особистої 

мотивації (цінностей, ідеалів); 

зміцнювати впевненість 

студентів як користувачів мови, 

а також їхнє позитивне 

ставлення до вивчення мови. 

3 6 

Тема 4. 

"Music." 

"Bill Gates, 

the 

Software 

King." 
N 12 

формувати у студентів уміння і 

готовність досягати 

порозуміння з представниками 

інших соціумів, усвідомлювати 

важливі й різнопланові 

міжнародні соціокультурні 

проблеми та діяти належним 

чином у культурному розмаїтті 

професійних та академічних 

ситуацій. 
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3 6 

Тема 5. 
"Ukraine." 

Hackers." 

N 8 

залучати студентів до таких 

академічних видів діяльності, 

які активізують і сприяють 

подальшому розвитку їхніх 

пізнавальних здібностей. 

Розвиваюче: допомагати 

студентам у формуванні 

загальних компетенцій з метою 

розвитку їхньої особистої 

мотивації (цінностей, ідеалів); 

зміцнювати впевненість 

студентів як користувачів мови, 

а також їхнє позитивне 

ставлення до вивчення мови. 

2. Змістовий модуль 2. Виробничі питання. 

3 6 

Тема 1. 

Kyjv."Mode

ms."  

N 12 

формувати у студентів методичну 

компетенцію; розвивати уміння 

вчитися; сприяти розвитку 

здібностей студентів до 

самооцінювання та здатності до 

самостійного навчання; навчати 

встановлювати міжпредметні 

зв’язки з дисциплінами, які 

вивчаються у ВНЗ. 

3 6 

Тема 2 

"Ukrainian 

Literature. 

Taras 

Shevchenko

." "E-mail." 

N 17 

формувати у студентів загальні та 

професійно орієнтовані 

комунікативні мовленнєві 

компетенції (лінгвістичну, 

соціолінгвістичну і прагматичну) 

для забезпечення їхнього 

ефективного спілкування. 

3 6 

Тема 3. 

"Ukrainian 

History. 

Mvkhailo 

Hrusheysky

." 

N 8 

залучати студентів до таких 

академічних видів діяльності, які 

активізують і сприяють 

подальшому розвитку їхніх 

пізнавальних здібностей. 

Розвиваюче: допомагати 

студентам у формуванні 

загальних компетенцій з метою 

розвитку їхньої особистої 

мотивації (цінностей, ідеалів); 

зміцнювати впевненість студентів 

як користувачів мови, а також їхнє 

позитивне ставлення до вивчення 

мови. 

3 6 

Тема 4. "If 

You Had 

Three 

Wishes." 

N 21 

формувати у студентів уміння і 

готовність досягати порозуміння з 

представниками інших соціумів, 

усвідомлювати важливі й 

різнопланові міжнародні 
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соціокультурні проблеми та діяти 

належним чином у культурному 

розмаїтті професійних та 

академічних ситуацій. 

3 6 

Тема 5. 
News - the 

Voice of 

Democracy. 

Computer 

Exhibitions. 

N 12 

формувати у студентів загальні та 

професійно орієнтовані 

комунікативні мовленнєві 

компетенції (лінгвістичну, 

соціолінгвістичну і прагматичну) 

для забезпечення їхнього 

ефективного спілкування. 

 

 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 , 

(письмова робота) 

Наприкінці 

модуля 1, 2. 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування семінарських занять. 

2. Активна і продуктивна участь у семінарських заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

  

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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Розподіл балів, що отримують студенти 

 
Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №1 Су 

ма 

 Т 

1 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т

6 

Т 

7 

Т8 Т9 Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т1

3 

 

Лекції 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Практ.зан 

лаб.роб., 

семін.зан 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 24 

Поточи. 

контр.: 

Реферат 

     10       10 20 

Опиту 

вання 

4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

ін.види 

поточи.           

контр. 

              

 Усього              100 

 

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://193.189.127.179:5010/ 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний  старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати 

інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення 

до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових 

і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою електронного 

депозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/),який накопичує, зберігає та надає 

доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та 

навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, 

студентами та співробітниками університету (глибина вибірки становить п’ять 

років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі Інтернет. Для 

забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачі вищої освіти 

внаслідок виявлення знакплагіату в їх академічних та наукових роботах у 2019 р. 

КрНУ підписав угоду зТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісуUnicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. Закрите рійоригінальності творів 

приймаєтьс япоказник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат із більшений 

навідсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освітита здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

 

 

http://193.189.127.179:5010/
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних (семінарських) занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до іспиту (заліку). 

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю http://krnu.org/enrol/index.php?id=1157, правила нарахування 

рейтингових балів на усі види навчальної діяльності здобувача вищої освіти 

при вивченні курсу. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1.Зеленська О. П. Англійська мова. Part 1: навчальний посібник з англійської 

мови для студентів. К.: Вид-во Європейського університету, 2013. 150 с.  

2. Зеленська О. П. Англійська мова. Part 2: навчальний посібник з англійської 

мови для студентів. К.: Вид-во Європейського університету, 2014. 178 с.  

3. Зеленська О. П., Кащук М. Г. Методичні поради і практичні завдання з 

лексики англійської мови для самостійної роботи студентів. Львів: ЛьвДУВС, 

2011. 51 с.   

4. Коваленко П. И. Английский язык для студентов. Серия «Учебники и 

учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2000. 352 с.  

5. Никошкова Е. В. Английский язык для студентов. М.: Владос-Пресс, 2002. 

160 с.   

6. Одарчук С. І., Одарчук Н. А. Англійська мова для студентів. К.: МАУП, 200 

с.  

 

Допоміжна 

1. Boguslawski A. Glosa do ksiçgi aktôw mowy // Pamiçtnik Literac- ki. LXXIX. — 

1988. — Z. 4. 

2. Cook Y. Discours. — Oxford, 1992. 

3. Coulthard M. An Introduction to Discours Analysis. — London, 1977. 

4. Dijk T. van. Badania nad dyskursem // Dyskurs jako struktura i procès. — 

Warszawa. 2001. 

5. Fiske J. Wprowadzenie do badari nad komunikowamem. — Wroc¬law. 1999. 

6. Piaget J. Le langage et la pensé chez l'enfant — Neuchâtel. 1956. 

7. Searle J. R. Linguistics and the philosophy of language // Lingu¬istics and 

neighboring disciplines. — Amsterdam ets.. 1975. 

8. Wierzbicka A. Genry mowy // Tekst i zdanïe: Zbiôr studiôw. — Wro¬claw etc., 

1983. 
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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. Електроннісловники: 

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

