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Тип програми Освітньо-професійна Мова навчання англійська, українська 

Викладач 

Кущенко Жанна Леонідівна, zhanna.kushchenko@khpi.edu.ua  

Фото 

Старший викладач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови. 
Автор понад 20 наукових публікацій; курси: «Іноземна мова»; «Іноземна мова за фахом»; «Іноземна мова для комунікації у 
науково-професійному середовищі» 

Загальна інформація про курс 

Анотація 

Курс має професійно-орієнтований і комунікативний характер. Значна увага приділяється формуванню лексичної компетенції здобувачів вищої 
освіти через опрацювання відповідного професійно-орієнтованого лексичного матеріалу та граматичної компетенції через вивчення основних 
граматичних структур, необхідних для практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності. Також курс сприяє 
формуванню необхідних знань для одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела. 

Цілі курсу 

• формування необхідних загальних та професійно орієнтованих комунікативних компетенцій;  

• оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурного, міжособистісного та професійного спілкування в обсязі тематики, зумовленої 
потребами сфер майбутньої діяльності; 

• розвиток навичок ефективно й адаптивно використовувати іноземну мову в різних видах мовленнєвої діяльності; 

• створення стратегії самостійного вивчення іноземної мови 

Формат  практичні заняття. Навчальною програмою передбачені іспит (2-й семестр) та заліки (1, 5, 6 семестр) 

Семестр 1, 2, 5, 6 

 

Обсяг (кредити) / Тип курсу 
(обов’язковий / вибірковий) 

8/ Обов’язковий Лекції (години)  Практичні заняття (години) 120 Самостійна робота (години) 120 

 

Програмні 
компетентності 

ЗК-1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК-4.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК-6.Здатність працювати в команді. 



ЗК-7.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК-8.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Результати навчання Методи викладання та навчання 
Форми оцінювання 

(поточне оцінювання CAS, підсумкове 
оцінювання FAS) 

ПРН – 5 - навички оцінювання, інтерпретації та синтезу 
інформації і даних; 
ПРН – 7 - грамотне застосовувати термінологію галузі 
телекомунікацій та радіотехніки; 
ПРН – 10 - спілкуватись з професійних питань, включаючи 
усну та письмову комунікацію державною мовою та однією 
з поширених європейських мов (англійською, німецькою, 
італійською, французькою, іспанською); 
ПРН–11–застосовувати міжособистісні навички для 
взаємодії з іншими людьми та залучення їх до командної 
роботи. 

Граматично-перекладний метод у поєднанні з 
комунікативним та інтерактивним методами, а також міні-
лекції, ділові та рольові ігри; метод проектів, кейс-метод 
або метод ситуаційних вправ; індивідуальна, парна, 
групова і робота в команді для проведення інтерв’ю (pair-
interviews), обміну думками (think-pair-share); мозкового 
штурму (brain storm); внутрішніх (зовнішніх) кіл, 
(inside/outside circles), читання зигзагом (jigsaw reading) 
 

Контрольна робота за темами модулів 
(CAS), залік/іспит в усній формі, а також 
шляхом тестування (FAS) 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Розпо
діл 

балів 
для 

оціню
вання 
успіш
ності 

аспіра
нта 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

Нарахуван
ня балів 

Бали розподіляються за різними 
видами діяльності в такій пропорції: 
20% у вигляді іспиту чи заліку, які 
проводяться в усній формі, а також 
шляхом виконання тестів, та 
80% поточного оцінювання, яке 
включає: 

• 20% контрольні роботи (2 
модульних тестування / семестр); 

• 30% практичні завдання 

• 30% індивідуальні завдання 
(самостійна робота та захист 
проектних робіт) 

 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Студенти зобов’язані своєчасно приходити на заняття, регулярно їх відвідувати згідно розкладу, дотримуватися етики поведінки. У разі відсутності 
студенти повинні будуть здати всі завдання, щоб компенсувати пропущені заняття. Від студентів вимагається підготовка до занять, опрацювання 
всього необхідного матеріалу, активна й продуктивна робота в класі. Письмові роботи необхідно здати до зазначених термінів. Без особистої 

присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 
 

 
 
 
 



Практичне заняття 1 Ознайомлення зі змістом курсу. Конвергенція в сфері телекомунікацій та ІТ. Будова 
простого речення. Типи речень в англійській мові. Розповідне речення (declarative 
sentence) та його структура. 
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Конвергенція телекомунікаційних мереж 
та послуг. 

Практичне заняття 2 Конвергенція в технологіях. Конвергенція в бізнесі. Конвергентне майбутнє. Додаток, 
означення та обставина у простому реченні. 

Системи телебачення нових поколінь. 

Практичне заняття 3 Мобільність. Мобільні пристрої. Питальні речення (Interrogative questions) та особливості 
їхнього утворення. Спонукальні речення (Imperative sentences) та утворення імперативу. 

Мультисервісні мережі зв'язку наступних 
поколінь. 

Практичне заняття 4 Мобільні технології в роздрібній торгівлі. Дієслова групи Simple: Present Simple Active, 
Раst Sіmрlе Асtіve, Future Sіmрlе Асtіve. 

Системи інформаційної безпеки. 

Практичне заняття 5 Програмне забезпечення. Процес розробки програмного забезпечення. Програмні 
рішення.  Дієслова групи Continuous: Ргеsent Continuous Active, be going to, Past 
Continuous Active, Future Continuous Active. 

Оптичні технології телекомунікаціях. 

Практичне заняття 6 Управління проектами. Passive Voice Simple. Методи проектування мультисервісних 
систем і мереж. 

Практичне заняття 7 Мережі. Глобальна інфраструктура. Особливості професійної діяльності  тренера-
викладача. Роль і значення професійних знань і умінь тренера. Continuous Passive. 
Perfect Passive 

Інтернет служби та платформи сервісів 
хмарних обчислень. 

Практичне заняття 8 Корпоративні мережі. Управління мережею. Модальні дієслова (особливості форми, 
значення: можливість,необхідність, оцінка вірогідності) Модальні дієслова 1 групи (can, 
mау) та їх еквіваленти (be able, be allowed, be permitted, be forbidden) 

Домашні мережі «at home» 

Практичне заняття 9 Центри обробки даних і безпека. Рrеsent Continuous Active, be going to    Сервісно-орієнтовані технології та послуги 
інфокомунікацій. 

Практичне заняття 10 Інформаційна безпека. Банківська безпека. Past Continuous Active Широкосмугові оптичні телекомунікаційні 
системи. 

Практичне заняття 11 Послуги. Керовані послуги. Future Continuous Active. 
 

Засоби зв'язку комп'ютеризованих 
систем. 

Практичне заняття 12 Угода про рівень обслуговування. Переговори з приводу угоди про рівень 
обслуговування. Придбання, особливості використання. Пасивний стан дієслів. Simple 
Passive. 

Системи радіозв’язку. 

Практичне заняття 13 Медіа. Телебачення. Медіа стартапи. Continuous Passive. Радіоелектронні системи. 

Практичне заняття 14 Зручність використання сайту. Perfect Passive Системи мобільного зв’язку. 

Практичне заняття 15 Cуспільство. Охорона здоров'я. Моніторинг. Модальні дієслова (особливості форми, 
значення: можливість, необхідність, оцінка вірогідності) 

Моделювання каналів інформаційних 
мереж 

Практичне заняття 16 Впровадження технологій у суспільстві. Модальні дієслова І 01 групи (can, mау) та їх 
еквіваленти (be able, be allowed,be permitted, be forbidden) 

Техніка сучасних випромінюючих систем 



Практичне заняття 17 Особистість. Публічність. Медіа. Цифрові медіа Методи обробки мультимедійної 
інформації 

Практичне заняття 18 Проблеми. Особисті проблеми. Почуття. Злочини Інформаційна безпека мережі мобільного 
зв’язку 

Практичне заняття 19 Традиції та звичаї. Культура. Вербальна та невербальна комунікація. Інтернет речей та смарт-девайси 

Практичне заняття 20 Американська англійська та британська англійська. Відмінні та загальні риси. Телекомунікаційні та інформаційні 
мережі 

Практичне заняття 21 Відпустка і туризм. Різновиди активного відпочинку. Подорожі. Логістика в інфокомунікаційних системах 

Практичне заняття 22 Зв’язки. Відносини. Стосунки Менеджмент та мережеве 
адміністрування підприємств 

Практичне заняття 23 Здоров’я. Харчування. Хвороби. Лікування Конфігурування та інженерія 
інфокомунікаційних мереж нових 
поколінь 

Практичне заняття 24 Здоровий спосіб життя. Здорове харчування. Екоміста Сервісно-орієнтовані технології та послуги 
інфокомунікацій 
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Норми академічної етики 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність  

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу.  
 


