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1. Загальна інформація 
 

Назва дисципліни Іноземна мова наукового спілкування 
Викладач Миценко Валерій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент 

Контактний телефон 050 250 32 75 

E-mail: valeriy369@hotmail.com 

Консультації Очні консультації за попередньою домовленістю вівторок та середа з 13.20 до 14.40 

Онлайн консультації за попередньою домовленістю в робочі дні з 9.00 до15.30. 

 

2. Анотація до дисципліни 
 

Дисципліна «Іноземна мова наукового спілкування» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін. Вона забезпечує 

формування у здобувачів освіти науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та передбачає оволодіння культурою та 

навичками наукового спілкування англійською мовою з урахуванням правил сучасного англомовного наукового дискурсу. 

  

3. Мета і завдання дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового спілкування» є формування необхідної комунікативної 

компетенції в сферах базового, ситуативного та наукового спілкування в усній та письмовій формах, навичок практичного володіння 

іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі представленої тематики, оволодіння інноваційно-комунікативними 

технологіями. 

Завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова наукового спілкування» є:  

- формування, розвиток та удосконалення навичок мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення, читання, письма 

та перекладу;  

- формування і розвиток міжкультурної компетенції здобувачів освіти; 

- набуття навичок повного розуміння текстів суспільно-політичної та фахової тематики;  

- розуміння довготривалого іноземного мовлення;  

- формування спроможності вільно користуватися усним монологічним мовленням;   

- складати ділові листи, анотації, доповіді, обираючи відповідний стиль;  

- перекладати з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну тексти суспільно-політичної, наукової та фахової тематики. 

 



4. Формат дисципліни 
Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні практичні заняття із застосуванням підручників, навчальних 

посібників, методичних вказівок, лексико-граматичного та наочного матеріалів, електронних презентацій. 

Формат очний (offline/face to face) або дистанційний (online). 

сесії формат очний (offline/face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 
5. Загальні компетентності 

           ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 

6. Фахові компетентності 
            СК08. Здатність розробляти і реалізовувати проекти зі створення програмного забезпечення, у тому числі в непередбачуваних умовах, 

за нечітких вимог та необхідності застосовувати нові стратегічні підходи, використовувати програмні інструменти для організації командної 

роботи над проєктом. 

7. Програмні результати навчання 
            РН3. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері комп’ютерних наук до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються. 

            РН5. Оцінювати результати діяльності команд та колективів у сфері інформаційних технологій, забезпечувати ефективність їх 

діяльності. 

            РН13. Оцінювати та забезпечувати якість інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення. 

 
Набуття соціальних навичок (soft-skills): 

 • здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності. 

 

8. Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття Кількість годин 
практичні 54 

самостійна робота 36 

Всього 90 

 
 
 



9. Ознаки дисципліни 

 
Рік 

викладання 
Курс 
(рік 

навчання) 

Семестр Спеціальність Кількість 
кредитів 
/ годин 

Кількість 
змістових 
модулів 

Вид 
підсумкового 

контролю 

Нормативна / вибіркова 

2022/2023 н.р. 1 2 122 Компютерні 

науки 

3/90 2 Залік Нормативна 

 
10. Пререквізити 

 

           Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Іноземна мова наукового спілкування» значно підвищиться, якщо студент попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: Іноземна мова; Ділова іноземна мова.  

 

11. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

Для викладання дисципліни застосовуються: мультимедійні засоби, персональні комп’ютери, локальна комп’ютерна мережа, вільний 

доступ до Інтернету. 

 
12. Політика дисципліни 

 

Академічна доброчесність:  

Очікується, що здобувачі освіти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

            Відвідування занять  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі здобувачі освіти відвідають практичні заняття курсу. 

         Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

           Поведінка на заняттях 

           Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному універсистеті здобувачі освіти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ.  

          

 
 



13. Навчально-методична карта дисципліни 

 
Тематика курсу 

 

Тема 

Кількість 

год. 

 

Практичні  

заняття 

Іноземна мова наукового спілкування 
Змістовний модуль 1 

Тема № 1. Theory of computer science. 1 Binary systems and hexadecimal  

1.1 Introduction. 1.2 Binary system. 1. 3 Measurement of the size of computer 

memories. 1.4 Example use of binary. 1.5 The hexadecimal system. 1.6 Use of the 

hexadecimal system. 

 

6 

Тема № 2. Communication and internet technologies. 2.1 Introduction. 2.2 Data 

transmission. 2.3 Error-checking methods. 2.4 lnternet technologies. 

4 

Тема № 3 Logic gates and logic circuits 3.1 Introduction. 3.2 Logic gates. 3.3 

Truth tables. 3.4 The fimction ofthe six logic gates. 3.5 Logic circuits. 3.6 Logic 

circuits in the real world. 

 

4 

Тема № 4. Operating systems and computer architecture 4.1 Introduction. 

4.2 Operating systems. 4.3 Interrupts. 4.4 Computer architecture. 4 .5 The fetch-

execute cycle. 

 

4 

Тема № 5. Input and output devices 5.1 Introduction. 5.2 lnput deviccs. 5.3 Output 

devices.  

4 

Змістовний модуль 2  

Тема № 6. Memory and data storage 6.1 Introduction. 6.2 File formats. 

6.3 Lossless and lossy file compression. 6.4 Memory and storage. 6.5 How to 

estimate the size of a file. 

 

4 

Тема № 7. High- and low-level languages. 7.1 Programming languages. 

7.2 Translators. 7.3 What happens when things go wrong? 

4 

Тема № 8. Security and ethics. 8.1 Introduction. 8.2 Security and data integrity. 

8.3 Cookies. 8.4 Loss of data and data corruption. 8.5 Firewalls and proxy servers. 

8.6 Security protocols. 8.7 Encryption. 8.8 Applications. 8.9 Computer ethics. 

 

4 



8.10 Free software, free ware and share ware. 

Тема № 9. Problem-solving and design. 9.1 Introduction. 9.2 Algorithms. 9.3 Test 

data. 9.4 Validation and verification. 9.5 Using trace tables. 9.6 Identifying and 

correcting errors. 9.7 Producing algorithms. 

 

4 

Тема № 10. Pseudocode and flowcharts. 10.l Introduction. 10.2 Assignment. 

10.3 Conditional statements. 10.4 Loop structures. 10.5 Input andoutputstatements. 

l0.6 Standard actions. 10.7 Examples of algorithms in pseudocode. 10.8 Standard 

flowchart symbols. 

 

6 

Тема № 11. Programming concepts 11.l Introduction. 11.2 Programming. 

11.3 Declaration and use of variables and constants. 11.4 Basic data types. 

11.5 How to make your program work. 

 

4 

Тема № 12. Data structures: arrays and using pre-release material. 

12.1 Introduction. 12.2 Arrays. 12.3. Using pre-release material. 13. Databases. 

13.1 Introduction. 13.2 What are databases used for? 13.3 The structure of a 

database. 13.4 Practical use of a database. 

 

6 

 
Самостійна робота 

 Зміст самостійної роботи 
 

Кількість 

 годин 

1 Thinking Computationally (page 1) 

Computer Science Today (page 2) 

Using Swift Playgrounds (page 3) 

Basic Concepts and Practices of Computer Science Today (page 5) 

Recognizing Patterns (page 6) 

Using Abstractions (page 8) 

Combining Patterns and Abstractions for Development (page 9) 

Fundamental Tasks for Developers (page 9) 

Formulating a Computational Problem (page 10) 

Modeling the Problem or Process (page 14) 

Practicing Decomposition (page 14) 

Rearranging and Recomposing the Project Pieces (page 15) 

Validating Abstractions (page 15) 

Here Comes the Code (page 16) 

       (Література для самостійної роботи № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

6 



2 Writing Code and Using Swift Playgrounds (page 19) 

The Basics of Writing Code (page 19) 

Actions and Data (page 20) 

Combining Actions and Data (page 22) 

What Happens Behind the Code (page 23) 

Compiling and Interpreting Code (page 25) 

Using Swift Playgrounds (page 26) 

Moving On to Paradigms (page 35) 

       (Література для самостійної роботи № 1) 

 

 

 

 

6 

3 Exploring Programming Paradigms (page 37) 

Structured Programming (page 38) 

Object-Oriented Programming (page 41) 

Imperative Programming (Procedural Programming) (page 46) 

Declarative Programming (page 46) 

Concurrent Programming (page 47) 

       (Література для самостійної роботи № 1) 

 

 

6 

4 Using Algorithms (page 49) 

Considering the Purpose of Algorithms (page 50) 

Creating a Numerology Algorithm (page 51) 

Looking Carefully at Algorithms (page 52) 

Functions (page 53) 

Objects (page 53) 

Design Patterns (page 53) 

Implementing the Numerology Algorithm in Swift (page 54) 

Implementing the Number Table (page 56) 

Implementing the Addition (page 62) 

Summary (page 67) 

       (Література для самостійної роботи № 1) 

 

 

 

 

 

6 

5 Managing Control Flow: Repetition (page 69) 

Getting Ready for a Multi-Step Control Flow Project with Random Numbers (page 70) 

Creating a Random Number Playground (page 72) 

Writing the Playground Code (page 77) 

Creating Many Random Numbers (page 83) 

Create a Repetition Loop (page 85) 

 

 

6 



Creating the Code to Repeat (page 85) 

Creating the Repetition Control (Limit) (page 86) 

Summary (page 89) 

       (Література для самостійної роботи № 1) 

6 Working with Data: Collections (page 91) 

Using Types (page 92) 

Scalar Data (page 93) 

Moving On to Collected Data (page 93) 

Using Arrays (page 94) 

Basic Terminology (page 96) 

Indexing Array Elements (page 97) 

Swift Arrays and Types (page 98) 

Declaring and Creating Arrays (page 98) 

Modifying a var array (page 101) 

Multi-Dimensional Arrays (page 104) 

Finding Array Elements (page 105) 

Adding and Deleting Array Elements (page 109) 

Looping Through an Array (page 111) 

      (Література для самостійної роботи № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 
14. Система оцінювання та вимоги 

        Види контролю: поточний, підсумковий.  

        Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів освіти, усне опитування, письмовий контроль, тестовий 

контроль.  

         Форма підсумкового контролю: залік.  

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний та підсумковий) здійснюється згідно з кредитною трансферно-накопичувальною 

системою організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг здобувача другого рівня вищої освіти із засвоєння результатів навчання 

визначається за стобальною,  дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС. Він складається з рейтингу поточної 

навчальної роботи впродовж семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів. Семестровий залік проводиться на останньому занятті, 

до початку екзаменаційної сесії. Навчальний план передбачає при вивченні навчальної дисципліни виконання певних видів робіт на 

лекційних, практичних, семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань, інших видів навчальної діяльності, тому оцінка 

здобувачам вищої освіти вище 60 балів може виставлятися без виконання ними підсумкової залікової роботи. 

 

 



Шкала оцінювання 
 

Оцінка 

за 

шкалою 

ЄКТС 

Визначення 

Оцінка 

За національною 

системою (екзамен, диф. 

залік, курс. проект, курс. 

робота, практика) 

За 

національною 

системою 

(залік) 

За 

системою 

ЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок 
5 (відмінно) Зараховано 90-100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 

4 (добре) Зараховано 

82-89 

C ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих 

помилок 
74-81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 
3 (задовільно) Зараховано 

64-73 

E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 
2 (незадовільно) Незараховано 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота 1-34 

 
 Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (с. 32-33). 

 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 

прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 

– всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 

– вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 

– засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 

– засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх значення для професії, яку він набуває; 

– вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 

– самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-

програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

Оцінку "добре" (82-89 балів, В) - заслуговує студент, який: 

– повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 

системні знання достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

– має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем професійного 



спрямування; 

– під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого 

матеріалу; оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує студент, який: 

– в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 

– вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на 

практиці, контролювати власну діяльність; 

– опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка 

рекомендована програмою; 

Оцінку "задовільно" (64-73 бали, D) - заслуговує студент, який: 

– знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії; 

– виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 

– ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

– допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення.  

Оцінку "задовільно" (60-63 бали, Е) - заслуговує студент, який: 

– володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у 

майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 

Оцінка "незадовільно" (35-59 балів, FX) - виставляється студенту, який: 

– виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань. 

Оцінку "незадовільно" (35 балів, F) - виставляється студенту, який: 

– володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 

– допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 

– не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення 

даної дисципліни. 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення аудиторних занять. Основне завдання поточного контролю 

− перевірка рівня підготовки здобувачів вищої освіти до виконання конкретної роботи на занятті та рівня засвоєння навчального матеріалу. 

За результатами поточного контролю, який проводився на лабораторних заняттях, здобувач вищої освіти допускається (чи не допускається) 

до виконання лабораторної роботи. Поточний контроль може проводитися в усній або письмовій формі та у формі комп’ютерного 

тестування на практичних, семінарських, лабораторних заняттях, лекціях.  

Рубіжний контроль проводиться з метою оцінки рівня засвоєння здобувачами вищої освіти денної форми навчання логічно 

завершеної частини навчального матеріалу та має на меті підвищення мотивації до навчання і навчальної дисципліни здобувачів вищої 

освіти. Рубіжний контроль успішності здобувачів вищої освіти проводиться науково-педагогічними працівниками під час проведення всіх 

видів аудиторних занять з усіх дисциплін в середині семестру та за тиждень до закінчення семестру. Об’єктом оцінювання при проведенні 



рубіжного контролю успішності виступають: міра засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичних знань, рівень оволодіння практичними 

уміннями і навичками, здатність до самостійної роботи, навчальна дисципліна (активність, своєчасне проходження контрольних заходів 

тощо). Форми проведення рубіжного контролю та критерії оцінювання визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни. Оцінка 

рубіжного контролю носить комплексний характер і враховує досягнення здобувача вищої освіти за основними компонентами, які визначені 

робочою програмою навчальної дисципліни: рівень засвоєння навчального матеріалу; повнота виконання здобувачем вищої освіти усіх видів 

робіт, передбачених навчальною програмою дисципліни; самостійна робота здобувача вищої освіти; дослідницька робота тощо. Результати 

рубіжного контролю успішності з усіх дисциплін фіксуються викладачами двічі на семестр у встановлені графіком освітнього процесу 

терміни у факультетських журналах результатів рубіжного контролю і доводяться до відома кураторів академічних груп, обговорюються на 

засіданнях кафедр, рад факультетів (при необхідності результати доводяться до відома батьків здобувачів вищої освіти). Результати 

рубіжних контролів є складовими оцінки семестрового підсумкового контролю. Максимально загальна кількість балів, виділених для оцінки 

результатів під час одного рубіжного контролю робочою програмою навчальної дисципліни, при семестровому підсумковому контролі: у 

формі заліку (складає 50 балів); у формі екзамену (складає 30 балів). 

Семестровий підсумковий контроль проводиться з метою визначення рівня досягнення здобувачами вищої освіти запланованих 

результатів навчання, що визначені робочою програмою навчальної дисципліни (практики). Здобувач вищої освіти вважається допущеним 

до семестрового підсумкового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), 

якщо він виконав усі види робіт, які передбачені навчальним планом на відповідний семестр з цієї навчальної дисципліни, та виконав умови 

контракту. Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, диференційованого заліку чи заліку, що визначено 

навчальним планом, у терміни, передбачені графіком освітнього процесу. Зміст екзаменів і заліків визначається робочими навчальними 

програмами дисциплін. У випадку проведення семестрового підсумкового контролю у формі заліку, кожен з видів роботи (завдань), 

виконаних здобувачем вищої освіти протягом семестру, оцінюється визначеною кількістю балів відповідно до схеми нарахування балів, що 

представлена в робочій програмі навчальної дисципліни. Здобувачі вищої освіти мають бути повідомлені про кількість набраних ними балів 

до початку екзаменаційної сесії.  

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, 

семінарських або лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та дворівневою («зараховано», «не зараховано») 

та шкалою ЄКТС результатів навчання. Семестровий залік планується при відсутності екзамену. Семестровий залік з окремої дисципліни 

проводиться на останньому занятті, до початку екзаменаційної сесії. Навчальний план передбачає при вивченні навчальної дисципліни 

виконання певних видів робіт на лекційних, практичних, семінарських, лабораторних заняттях, виконання індивідуальних завдань, інших 

видів навчальної діяльності, тому оцінка здобувачам вищої освіти вище 60 балів може виставлятися без виконання ними підсумкової 

залікової роботи. В такому разі виставлення оцінки підсумкового семестрового контролю не передбачає обов’язкової присутності здобувача 

вищої освіти на заліку. У разі, якщо сума рейтингових балів менша ніж 60, але виконані умови допуску до семестрового контролю, здобувач 

вищої освіти виконує на останньому за розкладом занятті залікову контрольну роботу. За бажанням, здобувач вищої освіти має право на 

виконання залікової контрольної роботи з метою підвищення кількості балів, які були набрані ним протягом семестру. Заліки приймаються 

науково-педагогічними працівниками, які проводили практичні, семінарські та інші заняття в академічній групі або читали лекції з даної 

дисципліни.  
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