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Передмова 

 

Навчально-методичний посібник з розвитку навичок аудіювання та 

говоріння “Improve Your Listening and Speaking” призначений для майбутніх 

фахівців з програмної інженерії. 

Метою посібника є навчити студентів сприймати іншомовну 

інформацію на слух, розуміти загальну інформацію, знаходити головну ідею, 

вилучати певні деталі або факти, прогнозувати ключову інформацію перед 

прослуховуванням та обговорювати проблеми стосовно програмної інженерії 

та інформаційних технологій. 

Посібник включає 24 розділи, що охоплюють широке коло питань з 

інформаційних технологій: сучасні комп’ютери, їх використання, Інтернет, 

комунікації, безпровідні технології, мобільні телефони, тощо. Тексти 

підібрані з оригінальних сучасних джерел з урахуванням останніх тенденцій 

інформаційних технологій та інтересів сучасних студентів. 

Кожний розділ містить у собі англо-український словник спеціальних 

термінів з транскрипцією, завдання щодо прослуховування. Скрипти текстів 

додаються у кінці посібника. Завдання перед прослуховуванням включають 

низку питань, що потребують не тільки спеціальних, а й особистих загальних 

знань студентів щодо проблем інформаційних технологій. Завдання для 

прослуховування – різноманітні за своєю формою: відповісти на запитання, 

виписати визначення термінів, вибрати факти, про які йде мова у доповіді, 

заповнити діаграму або таблицю, використовуючи факти із доповіді, 

заповнити пропуски у реченнях і т.д. Завдання після прослуховування 

звичайно включають дискусійні питання, які розвивають навички говоріння 

на професійні теми. 

Посібник містить схеми, ілюстрації, що полегшують сприйняття 

інформації і виконання завдань. Деякі розділи посібника можна 

рекомендувати для використання на заняттях з англійської мови зі 

студентами немовних вузів всіх спеціальностей. Посібник супроводжується 

двома компакт-дисками записів, що начитані носіями мови. 
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UNIT 1 

WHAT IS A COMPUTER? 

 

accept приймати 

character символ 

computer unit системний блок 

data дані 

disk диск 

diskette дискета 

display дисплей 

file файл 

keyboard клавіатура 

manipulate манипулювати 

monitor монітор 

perform виконувати 

printer принтер 

processing обробка 

program програма 

screen екран 

solve вирішувати 

supply постачати 

tape плівка 

terminal термінал 

 

Exercise 1 

 

1. What is the origin of the word 'computer'? 

2. How can you define a 'computer'? 

3. What is the basic purpose of computers? 

4. What can students do using computers? 
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