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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця  
Великого значення у системі освіти нашої держави набуває навчання 

спілкуванню студентів іноземною мовою. Навчальна дисципліна «Іноземна 
мова» – це дисципліна, яка маючи комунікативну спрямованість і двобічні 
зв’язки як з суспільними, так із спеціальними дисциплінами, вносить значний 
вклад у виховання молодої людини.  

Навчання професійно-орієнтованій іноземній мові є невід’ємною 
складовою підготовки студентів до переходу від вивчення іноземної мови як 
навчальної дисципліни, до її практичного використання з професійною 
метою. Практичне володіння іноземною мовою дає змогу вивчати світові 
стандарти, інформативну літературу з метою прийняття самостійного 
професійно-значущого рішення.  

 
 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 

 Метою викладання дисципліни «Іноземна мова» є забезпечення та 
формування у студентів професійної мовної компетенції, що сприятиме 
їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального 
та професійного середовища. Основною метою вивчення навчальної 
дисципліни студентами напряму 6.040204 «Прикладна фізика» є практичне 
оволодіння іноземною мовою на базі професійно орієнтованого навчання в 
обсязі тематики, яка визначена даною програмою.  
  

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- практичне оволодіння термінологічною та загальномовною 
лексикою;  

- набуття навичок читання та усного і письмового перекладу 
оригінальних текстів загальнонаукового спрямування та науково-
технічних текстів за фахом; 

- вміння розуміти іноземну мову як при безпосередньому спілкуванні 
так і у аудіо запису; 

- вміння вести бесіду у межах вивченої тематики.  
  

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни  
 

 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати:  
- основну термінологію з фаху; 
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- основні граматичні та лексичні особливості перекладу технічної 
літератури; 

- основні правила роботи з науково-технічною літературою; 
- словотвірні морфеми та моделі, особливо в галузі термінотворення; 
- основні граматичні явища, співвідношення їх форм та значень; 
- мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури.  
Вміти: 
- читати і розуміти оригінальну літературу, у тому числі літературу з 

фаху, з метою отримання необхідної інформації;  
- брати участь у бесіді-обговоренні;  
- розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу;  
- робити повідомлення з суспільно-політичної тематики та тематики, 

яка визначена даною програмою;  
- передавати в усній та письмовій формі здобуту при читанні 

інформацію рідною, так і іноземною мовою; 
- розпізнавати граматичні явища і співвідносити їх форму із значенням 

при роботі з текстами. 
 
1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів 
  

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з чотирьох навчальних модулів, кожен з яких є 
логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною 
навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної 
контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.  
 1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального 
модуля №1 «Комп’ютери» студент повинен: 
   Знати:  

– основну термінологію модуля №1;  
– граматичні правила з тем «Типи речень», «Типи питальних речень», 

«Прості і тривалі часи», «Перфектні та перфектні тривалі часи»; 
– мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури, суспільно-

політичної тематики та розмовної теми «Засоби масової інформації 
(газети, журнали, телебачення, Інтернет)».    

Вміти: 
– вести бесіду з тем модуля №1;  
– ставити питання, відповідати на них;  
– застосовувати граматичний матеріал даного модуля; 
– робити повідомлення на тематику модуля №1;  
– розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу; 
– робити повідомлення з суспільно-політичної тематики.  
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1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального 
модуля №2 «Фізика. Механіка. Кінематика. Статика» студент повинен: 
   Знати:  

– основну термінологію модуля №2;  
– граматичні правила з тем «Іменник», «Артикль», «Займенник» та 

«Числівник»;  
– мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури, 

суспільно-політичної тематики та розмовної теми «Майбутня професія».  
Вміти: 
– вести бесіду з тем модуля №2;  
– ставити питання, відповідати на них;  
– застосовувати граматичний матеріал даного модуля; 
– робити повідомлення на тематику модуля №2;  
– розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу; 
– робити повідомлення з суспільно-політичної тематики.   
 
1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального 

модуля №3 «Динаміка. Закони Ньютона» студент повинен: 
 Знати:  

– основну термінологію модуля №3;  
– граматичні правила з теми «Пасивний стан», «Прикметник», 
«Прислівник»;  
– мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури та 
суспільно-політичної тематики.  
Вміти: 
– вести бесіду з теми модуля №3;  
– ставити питання, відповідати на них;  
– застосовувати граматичний матеріал даного модуля; 
– робити повідомлення на тематику модуля №3;  
– розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу; 
– робити повідомлення з суспільно-політичної тематики.   
 
1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального 

модуля №4 «Молекулярна фізика» студент повинен: 
Знати:  
– основну термінологію модуля №4;  
– граматичні правила з теми «Непряма мова», «Узгодження часів»;  
– мовні кліше, характерні для тематики модуля №4 та суспільно-

політичної тематики. 
Вміти: 
– вести бесіду з тем модуля №4;  
– ставити питання, відповідати на них;  
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– застосовувати граматичний матеріал даного модуля; 
– робити повідомлення на тематику модуля №4;  
– розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу; 
– робити повідомлення з суспільно-політичної тематики 

 
1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                              
                                                       
 
 
  

 
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Модуль №1 «Комп’ютери». 

 Тема 2.1.1. Використання комп’ютерів.  
 Застосування комп’ютерів у різних сферах діяльності людини; 
використання комп’ютерів у сучасній науці; історія виникнення комп’ютерів 
та їх еволюція.  

Тема 2.1.2. Складові частини комп’ютерів. Апаратне забезпечення. 
Поняття комп’ютерної системи. Апаратне забезпечення: центральний 

процесор, пристрої вводу/виводу, поняття пам’яті комп’ютера (ROM, RAM), 
пристрої запам’ятовування (оптичні, магнітні, флеш-пам'ять). 

Тема 2.1.3. Програмне забезпечення комп’ютерів. 
Системне та прикладне програмне забезпечення ПК; операційні 

системи; операційна система Windows, електронні таблиці; бази даних; 
текстовий процесор. 

Тема 2.1.4. Типи сучасних  комп’ютерів.  
Класифікація комп’ютерів загального призначення за сферами 

застосування; типи персональних комп’ютерів: настільні ПК, робочі станції, 
ноутбуки, нетбуки, планшетні ПК.  
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2.2. Модуль №2 «Фізика. Механіка. Кінематика. Статика» 
Тема 2.2.1. Фізика.  
Сутність і предмет вивчення фізики; основні завдання фізики; основні 

питання фізики; метрична система; одиниці вимірювання. 
Тема 2.2.2. Механіка. Кінематика. Механічний рух.  
Основні розділи механіки; кінематичні характеристики механічного 

руху; поняття матеріальної точки, траєкторії, відстані, переміщення. 
Рівномірний прямолінійний рух та рівномірний рух по колу; 

кінематика обертального руху.  
Тема 2.2.3. Прискорення та вільне падіння. 
Поняття швидкості, прискорення, вільного падіння та 

рівноприскореного руху; рух об’єктів, що падають;  
Тема 2.2.4. Статика.  
Статика як розділ механіки; поняття рівноваги; центр тяжіння, центр 

мас; умови рівноваги; стійка, нестійка та нейтральна рівновага. 
 
2.3. Модуль №3 «Динаміка. Закони Ньютона» 
Тема 2.3.1. Динаміка. Сила. 
Основне завдання динаміки; динаміка матеріальної точки, поняття сили 

у фізиці; різні системи класифікації сил; сили притягання і відштовхування; 
рівнодійна сила; сила тяжіння; сили пружності, тертя; статичне та кінетичне 
тертя. 

Тема 2.3.2. Інерція, маса та вага. Перший закон Ньютона. 
Поняття інерції, інерційної системи відліку, маси та ваги; відмінності 

між масою та вагою; перший закон Ньютона (закон інерції).  
Тема 2.3.3. Інерційна та неінерційна системи відліку. Другий та 

третій закони Ньютона. 
Поняття про інерційну та неінерційну системи відліку; закони Ньютона 

в неінерційних системах відліку; біографія І.Ньютона та його внесок у 
фізику.  

Тема 2.3.4. Робота та енергія.  
Поняття механічної роботи та енергії; види механічної енергії: 

кінетична та потенціальна; закон збереження енергії;  
 
2.4. Модуль №4 «Молекулярна фізика» 
Тема 2.4.1. Молекулярно-кінетична теорія. 
Внутрішня будова тіл; основні положення молекулярної теорії; 

Броунівський рух; поняття дифузії, відносної молекулярної маси, молярної 
маси; стала Авогадро. 

Тема 2.4.2. Закони ідеальних газів.  
Поняття ідеального газу; закон Бойля-Маріотта (ізотермічний процес), 

закон Гей-Люссака (ізобарний процес), закон Шарля (ізохорний процес). 
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Тема 2.4.3. Термодинаміка. Закони термодинаміки 
Основні положення; поняття внутрішньої енергії; питомої теплоти, 

теплоємності; закони термодинаміки (збереження енергії); цикл Карно; 
оборотний та необоротний процеси; ентропія.   

Тема 2.4.4. Фазові перетворення. 
Агрегатні стани (тверді тіла, рідини, гази, плазма); кристалічні тіла та 

їх основні характеристики; фазові перетворення (пароутворення, 
випаровування, конденсація, кипіння, плавлення, кристалізація, сублімація).  
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