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1. Анотація до курсу
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова ділового спрямування (англійська)» є фаховоорієнтована іншомовна
комунікація (усне мовлення, читання, аудіювання, письмо), яка охоплює загальну та вузькофахову тематичну лексику, граматику, фонетику і
стилістику іноземної мови, яка вивчається.
2. Мета та цілі курсу
Загальною метою викладання та навчання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є підготовка конкурентоздатних
фахівців і креативних особистостей до ефективної комунікації іноземною мовою в навчальному, професійному і міжкультурному оточенні.
Практична мета навчання полягає в тому, щоб формувати у студентів загальні та професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві
компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та
професійному середовищі; навчити студентів спілкуватися англійською мовою в усній та писемній формах в межах визначеної тематики, що
забезпечує уміння ефективно і гнучко використовувати іноземну мову у ситуаціях навчально-академічного, професійного та міжкультурного
спілкування;
Комплексна реалізація всіх цілей даної програми має розвинути у студентів критичне мислення та здібності до науково-дослідної
роботи, практичні навички застосування іноземних мов у спілкуванні (як письмовому, так і усному), сприяти задоволенню профільно
зорієнтованих комунікативних потреб, формувати всебічно розвинену особистість, в комунікативній культурі якої гармонійно поєднувались
би цілі, мотиви, знання, уміння, здібності, якості, бажання і потреби з урахуванням перспектив подальшої професійної і діяльності, здатної до
сприйняття і творення змін.

3. Результати навчання
• набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої
професійними потребами та чинною програмою;
• користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, ділової, професйно орієнтованої
та фахової тематики;
• переклад з іноземної мови на рідну та навпаки текстів загальнонаукового характеру;
• реферування та анотування суспільно-політичної та фахової літератури рідною та англійською мовами;
• розуміння та використання в усному та письмовому мовленні основних термінів обраної галузі знань;
• формування навичок роботи з іншомовними фаховими джерелами інформації (читання, переклад, творче переосмислення інформації, її
особистісна оцінка та наступне використання);
• вміння самостійно добувати фактичний матеріал, нову фахову інформацію через іноземні джерела, робити власні висновки на основі
опрацьованих теоретичних джерел;
• вміння працювати із довідковою літературою, з різними видами словників, в тому числі вміння роботи з двомовним словником (фаховим
чи загальним), таблицями, скороченнями, використання можливостей Інтернет-ресурсів тощо.
4. Обсяг курсу
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6. Зміст курсу (список тем)
1 Поняття про іншомовну науково-технічну літературу та термінологію
2 Види технічної документації англійською мовою та їх особливості
3 Робота з термінологічним словником.
4 Методика опрацювання англомовного технічного тексту.
5. Особливості технічного опису поліграфічних машин та пристроїв англійською мовою.
6. Опрацювання інструкції з експлуатації
7. Basics of Computer Science.
8. Computer Science:the History of Development.
9. Electric and Electronic Circuits.
10. Areas of Computer Science.
11. Computer Professions.
12. Computers in Education.
13. Базова лексика та методика проведення презентацій.
14. Презентація ІТ продукції.
15. Презентація ІТ обладнання.
16. Обговорення технічних характеристик та параметрів об’єктів ІТ індустрії.
17. Реклама та продаж ІТ продукції.

8. Навчальний графік

Навчальний графік дисципліни
« ІНОЗЕМНА МОВА ДІЛОВОГО СПРЯМУВАННЯ»
для магістрів спеціальності 126 Інформаційні системи та технології
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Х – наявність консультації;
ПК – підсумковий контроль.

7. Система оцінювання та вимоги
Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА ДІЛОВОГО СПРЯМУВАННЯ», є сумою
балів за виконання практичних завдань та самостійну роботу плюс бали. Впродовж семестру студент за виконання завдань отримує – 68
балів під час виконання практичних завдань і 32 – балів за заліковий підсумковий кронтроль.
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