Найменування навчальної
дисципліни
Кафедра:
Лектор:
Обсяг дисципліни:
Результати навчання:

Іноземна мова професійного спілкування (англ)
Іноземних мов та перекладознавства
Старший викладач Маланюк Марія Степанівна
3 кредити /90 академічних годин, з них:
практичних занять – 32 години,
самостійної роботи – 58 година
- розуміти розгорнуте мовлення загального , професійного та
-

Короткий зміст навчальної
програми:

Необхідні базові знання з
дисциплін (за потреби):
Методи і критерії
оцінювання:
Рекомендована література:

академічного
характеру
стандартною
мовою
у
нормальному темпі;
розуміти зміст ТВ та радіопрограм з кола особистих та
професійних інтересів при повільному чіткому мовленні у
нормальному темпі;
читати з високим рівнем самостійності та розуміти
найуживаніші та пов’язані з повсякденною та професійною
діяльністю мовленнєві зразки;
розуміти описи, події, почуття в особистих листах;
брати активну участь у розгорнутих бесідах і дискусіях,
обґрунтовуючи свої погляди;
робити описи та презентації з широкого кола загальних тем,
використовуючи відповідну термінологію;
писати листи, описуючи події та враження

Важливість вивчення англійської мови для студентів
спеціальності «Комп’ютерні науки». Комп’ютери
сьогодні. Життя у цифровому віці. Складові комп’ютерів.
Комп’ютерна система. Покупка комп’ютера. Пристрої
вводу та виводу інформації. Друкуй, клікай та розмовляй!
Працюй зі своїм улюбленим зображенням. Пристрої
зберігання інформації. Магнітне зберігання. Флешпам'ять.
• Іноземна мова ,
• Ділова іноземна мова,
• письмові роботи, усне опитування, написання есе,
контрольна робота
• підсумковий контроль (контрольний захід - залік):
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