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Назва курсу CSBLA07: ІT-Англійська 

Викладач Широкоступ Валерія Юріївна 

E-mail shyrokostup@krok.edu.ua 

Консультації Згідно з розкладом (online), MS Teams 

 

1. Коротка анотація до курсу 
Метою курсу є формування знань студента щодо комунікації англійскою мовою в форматі 

розмовної практики, аудіювання та письма, а саме розуміння термінології, роботи з 

англоязичними інтерфейсами, читання технічної документації, вивчення професійної 

літератури, конференцій та вебінарів 

 

2. Результати навчання 
Компетентності та результати навчання, які формуються та розвиваються у курсі 

Компетентності: 

● здатність спілкуватися іноземною мовою; 

● здатність розуміти ІT термінологію на англійській мові; 

● здатність до вільного, послідовного висловлювання своїх думок іноземною мовою в 

письмовій та розмовній практиці. 

Результати навчання: 

• демонструвати вміння використовувати англійську мову для письмового спілкування в 

формальному та не формальному форматі; 

• вільно читати та розуміти технічний текст; 

• може самостійно писати фрагменти технічного тексту. 

 

3. Обсяг курсу 

Вид заняття 

150 годин / 5 кредитів ECTS 

форма навчання 

денна заочна дистанційна 

лекції 14   

практичні заняття 14   

лабораторні роботи 0   

самостійна робота 118   

консультації 4   

4. Технічне обладнання і програмне забезпечення 
Технічне обладнання: комп’ютер/ноутбук. 

Програмне забезпечення: MS Office 365, MS Teams 

5. Політики курсу 
Студенти мають дотримуватись кодексу академічної доброчесності: 

https://www.krok.edu.ua/download/nakazi/2018-10-18_kodeks-akademichnoi-

dobrochesnosti.pdf 

6. Теми курсу 

• In IT company 

• Written communication  

• Technical writing 

https://www.krok.edu.ua/download/nakazi/2018-10-18_kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti.pdf
https://www.krok.edu.ua/download/nakazi/2018-10-18_kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti.pdf
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• Meetings 

• How communicate effectively 

• How communicate with clients 

• Job interview 

7. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Оцінювання проводиться за 100-бальною накопичувальною 

шкалою. 

Бали накопичуються за наступним співвідношенням: 

● практичні роботи – 60% семестрової оцінки; 

● тренувальні тести – 40% семестрової оцінки. 

Практичні заняття Виконання практичних робіт повинна здійснюватися відповідно до 

встановлених дедлайнів. 

 

8. Рекомендована література до курсу 
1. Raymond Murphy, English Grammar in Use Book with Answers: A Self-Study 

Reference and Practice Book for Intermediate Learners of English, Cambridge (2021) 

 

До уваги студентів: усі навчально-методичні матеріали (презентації лекцій, тренувальні 

тести, тренувальні практичні завдання, завдання тощо) подані в Moodle за посиланням 

https://dist1.krok.edu.ua/course/view.php?id=18 

https://dist1.krok.edu.ua/course/view.php?id=18

