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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця  

Навчання іноземній мові є невід'ємною складовою підготовки фахівців, 

робота яких в сучасних умовах набуває особливо важливого значення в усіх 

галузях діяльності. Дана дисципліна є практичною основою формування у 

студентів вміння вільного володіння іноземною мовою, що сприяє підвищенню 

їх кваліфікації. 

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 

 Метою викладання дисципліни “Іноземна мова(за професійним спряму-

ванням)” є набуття студентами напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ю-

терно- інтегровані технології ”  навичок спілкування іноземною мовою на 

професійному рівні, що необхідно при виконанні професійних обов’язків.  

          1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 

 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є удосконалення та 

подальший розвиток набутих у школі знань, навичок та вмінь з іноземної 

мови в різних видах мовної діяльності. Вивчення іноземної мови передбачає 

володіння термінологічною та загальномовною лексикою, набуття навичок 

читання та усного і письмового перекладу оригінальних науково-технічних 

текстів за фахом, вміння розуміти іноземну мову як при безпосередньому 

спілкуванні так і фонозапису, вести бесіду та робити повідомлення з фаху та 

з суспільно-політичної тематики в межах тем, зазначених програмою. 

 1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  

 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- основну термінологію за фахом; 

- основні граматичні та лексичні особливості перекладу технічної 

літератури за фахом; 

- основні правила роботи з науково-технічною літературою; 

- основну суспільно-політичну термінологію; 

- словотворні морфеми та моделі, особливо у галузі термінотворення; 

- основні граматичні явища, співвідношення їх форми із значенням. 

Вміти: 

- розуміти на слух монологічну і діалогічну мову; 

- виступати з повідомленнями з питань, пов’язаних із спеціальністю та з 

суспільно-політичної тематики; 

- приймати участь у бесіді-обговоренні; 

- передавати в усній та письмовій формах здобуту при читанні 

інформацію як на рідній, так і на іноземній мові; 
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- розпізнавати граматичні явища і співвідносити їх форму із значенням 

при читанні і переробці тексту. 

 

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох  навчальних модулів.  

 1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального 

модуля №1 "Автоматизовані системи. Система посадки за допомогою 

приладів "  студент повинен: 

  Знати:  

- термінологію з професійно-орієнтованої теми; 

- суспільно-політичну термінологію; 

- граматичний матеріал:  Indefinite Tenses Active/Passive, Continuous 

Tenses Active/Passive; Perfect Tenses Active/Passive, Modal Verbs, Infinitive, 

Complex Object/ Complex Subject, Gerund, Gerundial Constructions, Present/Past 

Participle as a predicate and as an attribute. 

Вміти: 

- аналізувати структуру англійського речення та розпізнавати граматичні 

явища, що вивчаються з метою адекватного перекладу; 

- складати діалоги за темою; 

- складати план переказу тексту; 

- робити повідомлення з теми за фахом та суспільно-політичної теми; 

- розуміти на слух тексти з фахової та суспільно-політичної тематики. 

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального 

модуля №2 "Автоматизоване  управління  повітряним рухом. Мультимедійні 

засоби ” студент повинен: 

   Знати: 

- термінологію професійно-орієнтованої теми; 

- суспільно-політичну термінологію; 

- граматичний матеріал: Direct/Indirect Speech(The use of words: say, tell, 

speak, talk), Verbals, Conditional sentences . 

Вміти: 

- аналізувати структуру англійського речення та розпізнавати граматичні 

явища, що вивчаються з метою адекватного перекладу; 

- складати діалоги за темою; 

- складати план переказу тексту; 

- робити повідомлення з теми за фахом та суспільно-політичної теми; 

- розуміти на слух тексти з фахової та суспільно-політичної тематики. 
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            1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                       

 

 

  

 

 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль №1 "Автоматизовані системи. Система посадки за 

допомогою приладів ". 

         Тема 2.1.1. Введення основної термінології  з теми " Автоматизовані 

системи”. Закріплення граматичного матеріалу: “Indefinite Tenses 

Active/Passive”. 

Тема 2.1.2. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту   

“Автоматизація”.  Закріплення граматичного матеріалу: “Continuous Tenses 

Active/Passive”. 

Тема 2.1.3. Практичний переклад тексту “Автоматизовані системи”. 

Складання запитань до тексту та планів переказу. Закріплення граматичного 

матеріалу: “Perfect Tenses Active/Passive ”. 

Тема 2.1.4. Практична робота над перекладом текстів з теми з аналізом 

видо-часових форм дієслова. Виконання граматичних вправ. Обговорення 

останніх новин в світі. 

Тема 2.1.5. Практичний переклад тексту “Промислова автоматизація ”. 

Аудіювання та обговорення прослуханого. Введення граматичного 

матеріалу: “Modal Verbs”. 

Тема 2.1.6. Обговорення текстів для самостійного читання з теми. 

Складання діалогів. Робота над граматичними вправами. 

Тема 2.1.7. Прослуховування та обговорення повідомлень з теми 

"Автоматизовані системи”. Читання та аналіз текстів з професійно-
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орієнтованих соціально-політичних тем: «Міжнародні зустрічі. Міжнародні 

контакти». 

Тема 2.1.8. Введення основної термінології з теми "Система посадки за 

допомогою приладів”. Введення граматичного матеріалу: “Infinitive. Forms 

and Functions”. 

Тема 2.1.9. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту   

“ Система посадки за допомогою приладів ”. Виконання граматичних вправ. 

Тема 2.1.10. Практичний переклад тексту “Автоматичні системи посад-

ки ”. Складання запитань до тексту та планів переказу. Введення граматич-

ного матеріалу: “Complex Object. Complex Subject”. 

Тема 2.1.11. Обговорення політичних подій та переклад газетних статей 

з професійно-орієнтованих соціально-політичних тем: «Міжнародні відноси-

ни». Виконання граматичних вправ. 

Тема 2.1.12. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту 

“Мікрохвильова система посадки”. Введення граматичного матеріалу: 

“Gerund. Gerundial Constructions”. 

Тема 2.1.13. Обговорення текстів для самостійного читання з теми. 

Виконання граматичних вправ. 

Тема 2.1.14. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту 

“Міжнародні аеропорти”. Аудіювання та обговорення прослуханого. Вве-

дення граматичного матеріалу: “Present/Past Participles. Forms and Functions”. 

Тема 2.1.15. Прослуховування та обговорення повідомлень з теми     

" Система посадки за допомогою приладів ".Узагальнення граматичного 

матеріалу.  

Тема 2.1.16. Читання та аналіз текстів з професійно-орієнтованої 

соціально-політичної тематики «Міжнародне співробітництво в галузі без-

пеки посадки  літаків ».  Бесіда з теми.  Підготовка до модульної контрольної 

роботи. 

      2.2. Модуль №2" Автоматизоване  управління  повітряним рухом. 

Мультимедійні засоби ". 
        Тема 2.2.1. Введення основної термінології з теми “ Управління повітря-
ним рухом ” у формі бесіди. Введення граматичного матеріалу: “Direct/Indi- 

rect Speech. The use of words: say, tell, speak, talk”. Обговорення поточних 
суспільно-політичних подій. 

Тема 2.2.2. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту   

“Управління повітряним рухом”. Складання діалогів з теми. Виконання гра-

матичних вправ. 

Тема 2.2.3. Практичний переклад тексту “Диспечерська служба управ-

ління повітряним рухом ”. Складання запитань до тексту та планів переказу. 

Робота над граматичними вправами. 

Тема 2.2.4. Практична робота над перекладом текстів з теми “ Авто-

матизоване  управління  повітряним рухом ” з аналізом видо-часових форм 
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дієслова. Читання та аналіз текстів з соціально-політичної тематики: 

“Міжнародне співробітництво в галузі управління повітряним рухом ”. 

Тема 2.2.5. Обговорення текстів для самостійного читання з теми        

“Організація управління повітряним рухом ”. Введення та закріплення грама-

тичного матеріалу: “Verbals”. 

Тема 2.2.6. Введення основної термінології з  теми “Мультимедійні за-

соби”.Введення та закріплення граматичного матеріалу: “Conditional sen-

tences”. 

Тема 2.2.7. Закріплення термінології на перекладі навчального тексту  

“ Мультимедійні засоби”. Робота над граматичними вправами. 

Тема 2.2.8. Практичний переклад тексту “Мультимедійні засоби”. 

Складання запитань до тексту та планів переказу. Виконання граматичних 

вправ. 

Тема 2.2.9. Аудіювання з теми “Мультимедійні засоби в управлінні 

повітряним рухом ” та обговорення прослуханого. Узагальнення граматич-

ного матеріалу. 

Тема 2.2.10. Читання та обговорення текстів з соціально-політичної 

тематики: “Міжнародне співробітництво в галузі економіки, політики, 

культури”. Обговорення рефератів з теми. 

Тема  

           Тема 2.2.11. Бесіда з теми “ Автоматизоване  управління  повітряним 

рухом. Мультимедійні засоби ". Підготовка до модульної контрольної 

роботи. 
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 
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прим. 
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(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
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(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
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Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Іноземна мова" 

(за професійним спрямуванням) 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 12.01.02 – 01-2011 

Стор. 11 із 12 

 

 

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 
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Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
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(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
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внесла 
зміну 

Дата 
внесення 
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Анульо- 
ваного 
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