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Силабус навчальної дисципліни 

«ENGLISH FOR LIFE» 
(«Англійська для життя») 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія 

Освітньо-професійна програма: 

«Комп’ютерна інженерія» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Англійська 

Анотація 

дисципліни 

Програма навчальної дисципліни «English for Life» («Англійська 

для життя») спрямована на формування у студентів іншомовної 

професійної комунікативної компетентності рівня В2 (згідно з 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти) 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Іншомовне спілкування з урахуванням реальних комунікативних 

намірів та мотивів; мовленнєва взаємодія та вдосконалення досвіду 

іншомовного спілкування впродовж життя відповідно до майбутніх 

життєвих потреб як у межах змісту професійної, так і соціокультурної 

сфер; вміння успішно користуватися адекватними стратегіями 

комунікативної поведінки в різноманітних умовах іншомовного 

спілкування. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування і розвиток англомовної комунікативної 

компетентності на рівні B2. Сприяння оволодінню студентами 

англійською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій 

формах в соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній 

сферах на основі здобутих знань. Забезпечення прогресивного 

розвитку індивідуальної освітньої траєкторії студента. Формування 

здатності будувати ефективну мовленнєву діяльність та поведінку.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Спілкуватись усно та письмово з професійних питань англійською 

мовою. Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення. 

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових знань, удосконалення 

креативного мислення. 
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Максимальне наближення до рівня В2, що забезпечує здатність 

спілкуватися іноземною мовою; дозволяє компетентно 

функціонувати у професійному й академічному контекстах; здатність 

вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; навички міжособистісної взаємодії; 

здатність працювати в команді. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ 1  

Суспільний етикет 

1. Greetings. Acquaintance. Forms of address. Farewell. Tenses: 

active and passive issues. 

2. Request. Invitation. Consent. Confirmation. Refusal. Uncertainty. 

Doubt.    Quantifiers. Conditionals / Wishes. Mixed moods issues. 

3. Asking the time. Asking for direction. Emphasis. Inversion. 

Modality. Modal constructions. 

Я, моя сім’я та мої друзі (Стосунки між людьми) 

4. Introducing yourself. Word formation. Non-finite forms of the 

verb. 

5. Blood is thicker than water. My family is my treasure. Infinitive vs 

Gerund constructions.Verb Patterns. 

6. Rights and duties of children in the family. Complex Subject, 

Complex Predicate, Complex Object. 

7. Appearances are deceitful. What traits of character do you value 

most of all in people you deal with? Questions Forms. Tag-questions. 

8. Better to be alone than in a bad company. What is your idea of a 

true friend? Noun-number. Special Cases (compound nouns, nouns used 

only in singular/plural). 

МОДУЛЬ 2  

Освіта 

9. Being a student. Your first steps of оvercoming some difficulties in 

a new place of study. Possessive Case of the Nouns. 

10. Foreign Language study creates more positive attitudes and less 

prejudice toward people who are different. Articles. 

11. Finding motivation for studying. Does motivation come from 

within? Degrees of Comparison of Adjectives/Adverbs. 

Кар’єрне становлення особистості 

12. The most popular professions in  Ukraine and abroad. Pronouns. 

Types of Pronouns. 

13. Skills needed to be workplace ready (Teamwork; Problem Solving; 

Leadership; Motivation; Confidence). Prepositions. Conjunctions. 

14. A Job and a Career. Sequence os Tenses. 

15. Work-life balance. Reported Speech. 

16. Impact of technology on Jobs. Used to/Get Used to/Be Used to 

 



Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

Пререквізити 

Професійна інформація та знання іноземної мови можуть бути з 

успіхом використані при вивченні практично всіх спеціальних 

дисциплін, що викладаються у ВСП «Фаховий коледж ЧНУ». 

Елективний курс “English for Life” («Англійська для життя»)  

пов’язаний, насамперед, з дисциплінами загального та професійного 

циклів підготовки попередніх років навчання: Academic Writing; 

«Комп’ютерна інженерія» за спеціалізаціями «Комп’ютерні системи 

та компоненти» і «Системне програмування». 

Постреквізити 

Елективний курс “English for Life” («Англійська для життя») 

доповнює (розширює) зміст предметів та обирається студентами 

самостійно відповідно до їхніх інтересів, нахилів і здібностей. Дає 

можливість здійснення подальшої роботи за спеціальністю. 

Застосовувати загальні підходи пізнання до розв’язання складних 

задач комп’ютерної інженерії. Знаходити необхідні дані, аналізувати 

та оцінювати їх. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, 

що включають сучасні наукові здобутки у сфері комп’ютерної 

інженерії, необхідні для професійної діяльності, оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичного осмислення 

проблем інформаційних технологій та на межі галузей знань. 

Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання 

задач комп’ютерної інженерії, аналізувати та оцінювати цю 

інформацію. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, 

висновки та аргументацію з питань інформаційних технологій і 

дотичних міжгалузевих питань до фахівців і нефахівців, зокрема до 

осіб, які навчаються. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти (ЗЄР, 2001) 

2. Simpson E. Report Writing Skills – Dundee: University of Abertay 

Dundee, School of Construction and Environment, 1999. – 35 p.  

3. Wilson W.L. Gaining Funding for Research. – Edinburgh, Glasgow 

and Strathclyde: University of Design and Print, 1999. – 57 p. – ISBN 0 

85261 608 0.  

4. Wilson W. L. Preparing the Research Brief. – Edinburgh, Glasgow 

and Strathclyde: Universities of Design and Print, 1999. – 57 p. – ISBN 0 

85261 689 9.  

5. Whelan M. Dealing with Text // Study Skills. – Dundee: University 

of Abertay Dundee. Centre for Assessment, Learning &Teaching, 1999. – 

12 p. 

6. Наталія Добровольська “English for Life”, збірка матеріалів для 

елективного курсу 

Допоміжна 

1. Полонська Т. К. Науково-теоретичні підходи до створення 

елективних курсів з іноземної мови у профільній школі / Т. К. 

Полонська //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://googledrive.com/host/0By2IQy15OsECWE1tN1daWVl0Nk0/3_12.pdf  

2. Безп’ятчук Ж. Знання іноземних мов може змінювати світогляд 

українців Електронний ресурс / Жанна Безп’ятчук // Радіо Свобода – 

2013. – Режим доступу: 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25093645.html. 

 

https://docs.google.com/document/d/1TBdzVlJgG2Z43S2OMB3nBbCXaC_KZAebHaf5sEBXS1g/edit


Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

Інформаційні 

ресурси 

Електронні ресурси 

1. http://www.scopus.com  – найбільша в світі реферативна і 

аналітична база наукових публікацій і цитувань видавничої компанії 

Elsevier 

2. http://scholar.google.com.ua/ – вільно доступною пошуковою 

системою, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх 

форматів і дисциплін; 

3. https://prometheus.org.ua/ – платформа масових відкритих 

онлайн-курсів; 

4. https://eduhub.in.ua/ – соціальний інноваційний проєкт, місією 

якого є забезпечити системну реалізацію концепції «Навчання 

Протягом Життя» (Life Long Learning; 

5. http://www.intellect-invest.org.ua/ – Портал сучасних 

педагогічних ресурсів;  

6. https://subject.com.ua/- Всі предмети найбільший архів освітніх 

матеріалів в укрнеті - розробки уроків, ГДЗ, довідкові матеріали, 

допомога по підготовці до ЗНО та ДПА; 

Для навчання аудіювання та читання: 

7. https://learnenglish.britishcouncil.org 

8. https://www.liveworksheets.com 

9. https://agendaweb.org 

10. https://www.etsglobal.org 

11. https://languageadvisor.net 

12. https://www.esl-lab.com 

13. https://www.esl-lounge.com 

14. https://www.etsglobal.org 

Для навчання граматики: 

15. https://www.grammarbank.com 

16. https://www.britishbook.ua 

17. https://www.amazon.co.uk 

18. https://www.teachingenglish.org.uk 

19. https://learnenglish.britishcouncil.org 

20. https://www.english-grammar-revolution.com 

21. https://www.linkedin.com 

22. https://english2.ed-era.com 

23. https://www.academia.edu 

24. https://grammar.collinsdictionary.com 

25. https://www.cambridgeenglish 

Для навчання говорінню: 

26. https://www.macmillanenglish.com 

27. https://eslgold.com/speaking  

28. https://media.neliti.com 

29. https://www.teachstarter.com 

30. https://www.tefl.net  

http://www.scopus.com/
http://scholar.google.com.ua/
https://prometheus.org.ua/
https://eduhub.in.ua/
http://www.intellect-invest.org.ua/
http://subject.com.ua/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://www.liveworksheets.com/
https://agendaweb.org/
https://www.etsglobal.org/
https://languageadvisor.net/
https://www.esl-lab.com/
https://www.esl-lounge.com/
https://www.etsglobal.org/
https://www.grammarbank.com/
https://www.britishbook.ua/
https://www.amazon.co.uk/
https://www.teachingenglish.org.uk/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://www.english-grammar-revolution.com/
https://www.linkedin.com/
https://english2.ed-era.com/
https://www.academia.edu/
https://grammar.collinsdictionary.com/
https://www.cambridgeenglish/
https://www.macmillanenglish.com/
https://eslgold.com/speaking
https://media.neliti.com/
https://www.teachstarter.com/
https://www.tefl.net/
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Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Практичні 34 36 

Самостійна робота 56 54 

ВСЬОГО 90 90 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 30 

Модуль 2 20 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Іноземних мов 

Відділення Природниче  відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 
Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 
Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач 

 

НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА ДОБРОВОЛЬСЬКА 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: викладач - методист 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача: 
http://college-chnu.cv.ua/article/Foreign.Philologists 

E-mail: n.dobrovolska@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/enrol/index.php?id=3748 

 

mailto:n.dobrovolska@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/enrol/index.php?id=3748

