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Назва 
дисципліни 

ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) 

Викладач Глущенко Ганна Борисівна 

Контактний 
телефон 

0936755666 

Посилання https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost 
Консультації Очні консультації: згідно з графіком консультацій, наведеному на 

інформаційному стенді кафедри. 
Он-лайн консультації: за попередньою домовленістю у Viber (0936755666) 
або Skype (pitruha1313) у робочі дні з 17.00 до 18.00 

  

Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво.  
Предметом вивчення курсу є такий обсяг лексики та граматики іноземної 
мови, що дає можливість здійснювати професійне спілкування англійською 
мовою (на рівні В1) і отримувати необхідну фахову інформацію з іноземних 
джерел. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: загальноосвітній курс вивчення іноземної мови. 
Забезпечувані дисципліни: цикл професійної підготовки. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Visual arts. 
Змістовий модуль 2. Fonts and types. 
Змістовий модуль 3. Web development. 
Змістовий модуль 4. IT in design. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: розвиток комунікативної компетентності майбутніх 
спеціалістів, підготовка до професійного та ситуативного спілкування 
іноземною мовою в усній і письмовій формах, розвиток навичок практичного 
володіння англійською мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності в обсязі 
тематики, обумовленої професійними потребами. 
Завдання навчальної дисципліни:  

 розвиток і вдосконалення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої 
діяльності; 

 поповнення словникового запасу активною лексикою фахового 
спрямування; 

 створення словникового фонду термінів сфери мистецтва й дизайну; 

 розвиток навичок пошуку інформації в англомовних джерелах;  

 розвиток навичок спілкування іноземною мовою; 

 розвиток логіки, критичного та творчого мислення. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягти таких результатів навчання (компетентностей): 
- комунікативна: здатність оперувати фаховою лексикою іноземною мовою 
усно та письмово, позитивна внутрішня мотивація до комунікації в 
професійному середовищі, знання термінології свого фаху;  
- світоглядна: цілісне уявлення про майбутню професію: здатність до 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


соціальної, професійної, науково-дослідної діяльності; спроможність 
працювати в колективі з урахуванням різних світоглядних позицій; 
- саморозвиток: довгострокове планування навчання та професійного 
зростання; навчання протягом життя; 
- інформаційна: здатність збирати, аналізувати й систематизувати інформацію 
іноземною мовою, робити висновки й застосовувати знання на практиці; 
критичне ставлення до отриманої інформації; усвідомлення цінності 
суб’єктивної позиції в інформаційному просторі; 
- психолого-педагогічна – здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу; знання і розуміння предметної області та специфічних особливостей 
професії; вміння генерувати нові ідеї і розвивати нові професійні вміння. 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 
- лексичний матеріал, передбачений тематичним планом; 
- основні форми ділового спілкування; 
- граматичні структури, необхідні для оволодіння відповідною термінологією; 
вміти: 
- розуміти основні ідеї та розпізнавати релевантну інформацію на слух у 
нормальному темпі; 
- читати, розуміти та писати повідомлення з тем, передбачених програмою; 
- читати й перекладати зі словником інформацію з англомовних джерел; 
- вести коротку підготовану бесіду; 
- продукувати чіткий, детальний монолог за тематикою навчального плану; 
- послуговуватися лексикографічними джерелами й іншою допоміжною 
довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної 
культури. 
У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких соціальних 
навичок (soft-skills): 

 володіти навичками міжособистісної взаємодії; 

 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу; 

 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у професійній 
діяльності; 

 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  

 проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх технологій в 
освітній діяльності. 

Політика 
дисципліни 

У процесі організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення про 
систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про критерії 
оцінювання знань студентів; Положення про переведення на індивідуальний 
графік навчання студентів денної форми навчання; Положення про академічну 
доброчесність. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво  

Нормативна 

Спеціальність  
022 Дизайн 

Семестр 2 

Модулів – 4 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 32 год. 

Змістових модулів – 4 
Лекції: 
4 год. 

Практичні 
 28 год. 

Загальна кількість годин 
– 90 

Лабораторні: 
0 год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 0 

Самостійна робота 58 год. 

ІНДЗ: 0 год. 

Вид контролю: екзамен 

 
 

  



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Visual arts 

Тема 1. Art Movements 
Reading and writing a brochure. Describing expectations. Talking about art movements. Review of an 
exhibition. Relevant vocabulary. 
 
Тема 2. Photography 
Reading and writing a blog. Analysis of a web page. Making a prediction. Describing appropriate users. 
Talking about picture quality. Recommending a camera. Photo-specific vocabulary.  
 
Тема 3. Photo editing 
Reading and writing an advice column. Analysis of a web page. Making suggestions. Recommending an 
action. Talking about image adjustments. Photo editing vocabulary. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Fonts and types  

Тема 4. Fonts 
Reading and writing user's manual. Reading a textbook chapter. Asking for an opinion. Confirming a 
prediction. Describing font features. Lettering vocabulary. 
 
Тема 5. Type and lettering  
Reading and writing a webpage. Making an appointment. Writing an order. Discussing type history. Lettering 
vocabulary. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Web development    
Тема 6. Web design 
Reading and writing a course description.  Talking about goals. Changing topics. Analyzing web pages. 
Discussing recommendations. Web design vocabulary. 
 
Тема 7. Layout 
Reading and writing an email. Analyzing manuals. Describing limitations. Assigning tasks. Layout vocabulary.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 
IT in design 

Тема 8. Desktop publishing 

Reading and writing an advertisement. Analyzing publishing solutions. Discussing pros and cons. Expressing 
sympathy. Publishing vocabulary. 
 
Тема 9. CAD 

Reading and writing an advertisement. Discussing similarity. Analyzing engineering design. Modeling  
vocabulary. 

 
  



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Visual arts 

Тема 1. Art Movements 
Тема 2. Photography  
Тема 3. Photo editing 

 1 
- 
- 

3 
3 
3 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

6 
6 
7 

Разом за змістовим модулем 1 29 - 9 - - 19 

Змістовий модуль 2. Fonts and types 

Тема 4. Fonts 
Тема 5. Type and lettering  

 1 
- 

3 
3 

- 
- 

- 
- 

6 
7 

Разом за змістовим модулем 2 19 - 6 - - 13 

Змістовий модуль 3. Web development 

Тема 6. Web design 
Тема 7. Layout  

 1 
- 

3 
3 

- 
- 

- 
- 

6 
7 

Разом за змістовим модулем 3 19  6 - - 13 

Змістовий модуль 4. IT in design 

Тема 8. Desktop publishing 
Тема 9. CAD 

 1 
- 

3 
4 

- 
- 

- 
- 

6 
7 

Разом за змістовим модулем 4 20 - 7 - - 13 

Усього: 90 4 28 - - 58 

 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 1 Art Movements 3 

2 2 Photography 3 

3 3 Photo editing 3 

4 4 Fonts 3 

5 5 Type and lettering 3 

6 6 Web design 3 

7 7 Layout 3 

8 8 Desktop publishing 3 

9 9  CAD 4 

Разом 28 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 1 Art Movements 6 

2 2 Photography 6 

3 3 Photo editing 7 

4 4 Fonts 6 

5 5 Type and lettering 7 

6 6 Web design 6 

7 7 Layout 7 



8 8 Desktop publishing 6 

9 9  CAD 7 

Разом  58 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів із курсу «Основи професійного спілкування 
іноземною мовою» застосовуються такі методи контролю: 
– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда; 
– методи письмового контролю: модульна контрольна робота; 
– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Студент набирає необхідну кількість балів (60–100) протягом семестру. Під час заліку можна отримати 
додаткову кількість балів (не більше 30). 

 

Кількість балів 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Практичні заняття (20 б) 2 2 2 2 2 2 2 2 4 

Самостійна робота (40 б) 4 4 6 4 4 4 4 4 6 

Модульний контроль (20 б) 5 5 5 5 

Підсумковий контроль (диф. залік) 
(20 б)  

 
20 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
 
  



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
 Під час заліку студент розповідає одну з наведених нижче тем (обсягом не менше 300 слів) і 
відповідає на питання викладача за темою:  
1. Art Movements 
2. Exhibitions 
3. Photography 
4. Photo editing  
5. Fonts 
6. Font facts 
7. Type and lettering  
8. Web design 
9. Top ten features of good web design 
10. Layout 
11. Advertising 
12. Desktop publishing 
13. CAD 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна: 
1. Jenny Dooley, Virginia Evans Grammarway 2. Express Publishing, 2000. 
2. Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers. Art and design. Express Publishing, 2017. 

 
Додаткова: 
1. John Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2003. 
2. Флик Л.С., Руденко Э.В. English for Business Communication with Foreign Partners. Kиїв, 2002. 
 
Інформаційні ресурси в мережі Інтернет: 
1. BBC learning : веб-сайт. URL: http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/art_and_design.shtml  (дата 

звернення 31.08.2019). 
2. ESL Brains : інтернет-банк ресурсів для вивчення іноземної мови. URL: https://eslbrains.com/art-

design/ (дата звернення 31.08.2019). 
3. Cловник-тезаурус : веб-сайт. URL: https://www.dictionary.com/ (дата звернення 31.08.2019).  
4. TED-презентації : веб-сайт. URL: https://www.ted.com/talks 


