
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  Інженерія програмного забезпечення 
                                            

Освітнього рівня   магістр 

Спеціальність       121 інженерія програмного забезпечення 

Галузь знань          12 інформаційні технології 

 

1. Назва освітньої компоненти   Іноземна мова (фахова) 
                                                                                                   
 

2. Тип  вільного вибору                                                                                                                                                                              

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90   36  54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Англійська мова 

2. Цикл професійних дісциплін 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

Виконання магістерської наукової роботи 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Англійську мову на рівні достатьому для проведення наукової 

діяльності 
1. Спілкуватися усно англійською мовою на фахові теми 

 2. Спілкуватися письмовою англійською мовою на фахові теми 

 

3. Проводити дослідження наукових та науково-практичних тем на 

фахові теми 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Знати англійську мову на рівні,достатьому для виконання 

професійних обов’язків 

1. Читати фахову документацію та технічну літературу англійською 

мовою 

 2. Вести ділову письмову діяльність та брати участь в професійних  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Вміти цілоспрямовано шукати та аналізувати та вибирати необхідні англомовні ресурси для вирішення наукових та практичних задач  

2 .Вміти документувати та презентувати результати наукової та практичної діяльності англійською мовою 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. Сучасні тренди інформаційних технологій  

 

Практичне 

заняття 1 
Тема: Хмарні технології 

1.Функціональні можливості 

хмарних технологій 

2. Використання хмарних 

технологій в процесі 

створення програмного 

забезпечення 

1. Читати фахову технічну 

літературу 

2. Спілкуватися 

англійською мовою на 

фахові теми 

  

Практичне 

заняття 2 
Тема: Штучний інтелект 

1.Задачі використання 

штучного інтелекта 

2.Алгоритми штучного 

інтелекта 

1. Читати фахову технічну 

літературу 

2. Спілкуватися 

англійською мовою на 

фахові теми 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема: Нейронні мережі та 

машинне навчання 

1.Алгоритми машинного 

навчання 

2. Налаштування нейронних 

мереж 

1. Читати фахову технічну 

літературу 

2. Спілкуватися 

англійською мовою на 

фахові теми 

  

Практичне 

заняття 4 

Тема: Віртуальна та 

додана реальність 

1 Область використання 

вірткальної та доданої 

реальності. 

2. Як створити віртуальну 

реальність 

1. Читати фахову технічну 

літературу 

2. Спілкуватися 

англійською мовою на 

фахові теми 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема: Великі дані та 

наука про дані 

1.Сфери використання 

великих даних 

1. Читати фахову технічну 

літературу 
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2. Сутність науки про дані  2. Спілкуватися 

англійською мовою на 

фахові теми 

Практичне 

заняття 6 

Тема: Технологія 

блокчейн 

1.Сутність технології 

блокчейн 

 

1. Читати фахову технічну 

літературу 

2. Спілкуватися 

англійською мовою на 

фахові теми 

  

Розділ 2 Процес створення програмного забезпечення 

 
Практичне 

заняття 7 

Тема: Використання 

фреймворків та бібліотек 

в процесі створення 

програмного 

забезпечення 

Фахові терміни індустрії в 

галузі розробки програмного 

забезпечення 

1.Шукати та аналізувати 

інформацію в англомовних 

виданнях. 

2. Прзентувати інформацію 

англійською мовою 

  

 
Практичне 

заняття 8 

Тема: Реляційні та 

нереляційні бази даних 

Фахові терміни індустрії в 

галузі баз даних 

1. Читати фахову технічну 

літературу 

2. Спілкуватися 

англійською мовою на 

фахові теми 

  

 
Практичне 

заняття 9 

Тема: Розробка 

мобільних додатків  

Фахові терміни індустрії в 

галузі мобільних додатків 

1. Читати фахову технічну 

літературу 

2. Спілкуватися 

англійською мовою на 

фахові теми 

  

 
Практичне 

заняття 10 

Тема: Технології 2D та 

3D моделювання 

Фахові тепміни в галузі 

графічного моделювання 

1. Читати фахову технічну 

літературу 

2. Спілкуватися 

англійською мовою на 

фахові теми 

  

 
Практичне 

заняття 11 

Тема:  Гнучкі засоби 

проектування 

програмного 

забезпечення 

Фахові терміни в галузі 

проектування програмноо 

забезпечення 

1. Читати фахову технічну 

літературу 

2. Спілкуватися 

англійською мовою на 

фахові теми 

  

 
Практичне 

заняття 12 

Тема: Технології 

просування стартапів та 

Фахові терміни в галузі 

цифрового маркетинга 

1. Читати фахову технічну 

літературу 
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фандрайзінг  2. Спілкуватися 

англійською мовою на 

фахові теми 

Розділ 3 Ділова та наукова діяльність, аналітична діяльність та презентація матеріалів 

 
Практичне 

заняття 13 

Тема: Створення 

аккаунтів в професійних 

соціальних мережах 

1.Засоби презентації в 

світовому просторі 

2. Ділові стандарти індустрії 

1.Пошук та аналіз 

інформації в англомовних 

онлайн ресурсах 

2. Ефективно презентувати 

  

 
Практичне 

заняття 14 

Тема: Ділові комунікації 

– мотиваційні листи, 

презентації, резюме 

1. Вести ідлосу діяльність в 

англомовному просторі 

1. Засоби ефективної 

ділової письмової 

комунікації 

  

 
Практичне 

заняття 15 

Тема: Пошук інформації 

в наукових онлайн 

ресурсах та 

реферативних базах 

1. Перелік наукових 

англомовних ресурсах 

1.Пошук та аналіз 

інформації в англомовних 

онлайн ресурсах 

 

  

 
Практичне 

заняття 16 

Тема: Публікація 

наукових робіт в 

бібліографічних та 

реферативних базах 

даних Scopus 

Принципи написання 

наукових статей 

Писати наукові англомовні 

статті 
  

 
Практичне 

заняття 17 

Тема: Правила 

ефективної презентації 

Принципи ефективних 

презентації 

Створювати ефективні 

презентаційні матеріали 
  

 
Практичне 

заняття 18 

Тема:  Використання 

МООС в професійній 

діяльності 

Основні світові англомовні 

онлайн платформи 

Вміти працювати зз 

англомовними 

навчальними онлайн 

ресурсами 

  

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

англійська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

Онлайн платформи МООС Сoursera, Edx, Udacity 



 5 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп’ютери з виходом в мережу інтернет, що дозволяє використовувати 

сучасні онлайн-платформи МООС та онлайн фахові периодичні видання  

 

 

 

 


