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ВСТУП 

Мета дисципліни курсу полягає в тому, щоб у відповідності до чинної 

програми сформувати в студентів англомовну комунікативну компетенцію.  

Реалізація вищезазначеної мети здійснюється в процесі вивчення 

англійської мови протягом одного років для досягнення таких цілей: 

– практична: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані 

комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і 

прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному 

та професійному середовищі; 

– освітня: формувати у студентів загальні компетенції (декларативні 

знання, вміння й навички, компетенцію існування та вміння вчитися); сприяти 

розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що 

дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному та професійному 

середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу 

освіту; 

– пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, 

які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей. 

– розвиваюча: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій 

з метою розвитку їх особистої мотивації(цінностей, ідеалів); зміцнювати 

впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до 

вивчення мови. 

– соціальна: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь 

спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно 

змінюється; 

– соціокультурна: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових 

міжнародних соціокультурних проблем, для того, щоб діяти належним чином у 

культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій. 

Завдання: 

– формувати у студентів загальні комунікативні мовленнєві компетенції 

(лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього 

ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі; 

– формувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й 

навички, компетенцію існування та вміння вчитися); сприяти розвитку 

здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що 

дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному та професійному 

середовищі як під час навчання, так і після отримання диплома про вищу освіту; 

– залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і 

далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей. 

– допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою 

розвитку їх особистої мотивації(цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість 
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студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення 

мови. 

– сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися 

і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється; 

– досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних 

соціокультурних проблем, для того, щоб діяти належним чином у культурному 

розмаїтті професійних та академічних ситуацій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого 

кола текстів в академічній та професійній сферах;  

– правила англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і 

продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах; 

– мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного і 

професійного мовлення; 

– широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є 

необхідним в академічній сферах. 

вміти: 

– обговорювати навчальні питання, для того щоб досягти порозуміння зі 

співрозмовником; 

– готувати виступи з галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів; 

– знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відео- інформацію, що 

міститься в англомовних галузевих матеріалах (як друкованому, так і в 

електронному вигляді); 

– аналізувати англомовні джерела інформації; 

– писати есе; 

– анотувати та реферувати англомовні тексти рідною та англійською мовами; 

– перекладати англомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись 

двомовними термінологічними словниками. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 0 

Освітньо-професійна 

програма початкового рівня 

вищої освіти за усіма 

спеціальностями 

Обов’язкова (базова) 

Змістових модулів – 4 

1-й 

семест

р 

2-й 

семестр 

Загальна кількість 

годин– 84 
Лекції (год.) 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

студента –1. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень  

молодший спеціаліст 

 

– – 

Семінарські (год.) 

– – 

Практичні 

30 36 

Самостійна робота 

12 6 

Вид контролю:  

залік (2 семестр) 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить 78 % : 22 %. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна 

дисципліна «Іноземна мова» оцінюється за рейтинговою системою.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 12-бальною 

шкалою. 

Форми поточного контролю:  

 усна відповідь на практичному занятті; 

 доповнення на практичному занятті; 

 тестування;  

 індивідуальна та самостійна робота; 

 комплексна підсумкова робота після кожної теми. 

Підсумковий контроль: підсумкова оцінка визначається підсумковою 

оцінкою від кількості виконаної аудиторної роботи (теоретичний матеріал і 

тестові завдання, які включають вивчений лексичний і граматичний матеріал), 

самостійної роботи, контрольної роботи. 

Критерiї оцiнювання рівня володіння студентами  

теоретичними знаннями 

Рiвнi 

навчальних 

досягнень 

студентів 

 

Бали 

 

Критерiї оцiнювання 

навчальних досягнень студентів 

І. 

Початковий 

 

1 

Студент володiє навчальним матерiалом на рiвнi 
розпiзнавання мовних явищ, за допомогою викладача 

вiдповiдає на запитання, що потребують вiдповiдi “так” чи 

“нi”.  

  

2 

Студент описує мовнi явища на основi свого 

попереднього досвiду, за допомогою викладача вiдповiдає на 

запитання, що потребують однослiвної вiдповiдi. 

  

3 

Студент за допомогою викладача описує граматичне 

явище або його частини у зв’язаному виглядi без пояснень 

вiдповiдних причин, називає мовнi явища, розрiзняє 

позначення окремих мовних величин.  

ІІ.  

Середнiй 

 

4 

Студент за допомогою викладача описує мовні явища, без 

пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його 

власних спостереженнях чи матерiалi пiдручника, розповiдях 

викладача тощо. 

  

5 

Студент описує явища, вiдтворює значну частину 

навчального матерiалу, знає лексико-граматичний матеріал, 

вміє використовувати свої знання в мовленні. 

  

6 

Студент може зi сторонньою допомогою пояснювати 

явища, виправляти допущенi неточностi (власнi, iнших 
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Рiвнi 

навчальних 

досягнень 

студентів 

 

Бали 

 

Критерiї оцiнювання 

навчальних досягнень студентів 

студентів), виявляє елементарнi знання основних мовних 

граматичних явищ. 

ІІІ. 

Достатнiй 

 

7 

Студент може пояснювати явища, виправляти допущенi 

неточностi, виявляє знання i розумiння основних мовних 

граматичних явищ.  

  

8 

Студент умiє пояснювати явища, аналiзувати, 

узагальнювати знання, систематизувати їх, зi сторонньою 

допомогою (викладача, одногрупників тощо) робити 

висновки.  

  

9 

Студент вiльно володiє вивченим матерiалом у 

стандартних ситуацiях, наводить приклади його практичного 

застосування та аргументи на пiдтвердження власних думок.  

ІV.  

Високий 

 

10 

Студент  вiльно володiє вивченим матерiалом, умiло 

послуговується науковою термiнологiєю, вмiє опрацьовувати 

наукову iнформацiю (знаходити новi факти, явища, iдеї, 

самостiйно використовувати їх вiдповiдно до поставленої 

мети тощо).  

  

11 

Студент на високому рівні опанував програмовий 

матеріал, самостійно, у межах чинної прогpами оцінює 

різноманітні явища, факти, використовує здобуті знання і 

вміння у нестандартних ситуаціях, поглиблює набуті знання. 

  

12 

Студент вільно володіє прогpамовим матеріалом, виявляє 

здібності, вміє самостійно поставити мету дослідження, 

вказує шляхи її реалізації, робить аналіз та висновки. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Метод навчання – спосіб подання (представлення) інформації студентові 

в ході його пізнавальної діяльності, реалізований через дії, які зв’язують 

педагога й студента. У навчальному процесі використовуємо такі методи: 

 пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний 

(студенти одержують інформацію з пояснень викладача, з навчальної або 

методичної літератури, сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й 

залишаються в рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення); 

 метод проблемного викладу (репрезентація проблеми, формулювання 

пізнавального завдання на основі різних джерел і засобів; способи вирішення 

поставленого завдання; студенти стають свідками й співучасниками наукового 

пошуку); 

 дослідницько-пошуковий метод (аналіз матеріалу, постановка проблем 

і завдань; самостійне вивчення студентами літератури, джерел, ведення 

спостереження й вимірів і виконання інших дії пошукового характеру; метод дає 

змогу найбільш повно проявити ініціативу, самостійність, творчий пошук у 

дослідницькій діяльності студента); 

 дискусійні методи (елементи дискусії (суперечки, зіткнення позицій, 

навмисного загострення й навіть перебільшення протиріч в обговорюваному 

змістовному матеріалі) можуть бути використані майже в будь-яких 

організаційних формах навчання; предметом дискусії можуть бути не тільки 

змістовні проблеми, але й моральні, а також міжособистісні відносини самих 

учасників групи); 

 ділова гра як метод активного навчання (проведення ділових ігор, 

ігрового проектування; метод розкриває особистісний потенціал студента: 

кожний учасник може діагностувати свої можливості поодинці, а також і в 

спільній діяльності з іншими учасниками; у процесі підготовки й проведення 

ділової гри, кожний учасник має можливість для самоствердження й 

саморозвитку; викладач повинен допомогти студентові стати в грі тим, ким він 

хоче бути, показати йому самому його кращі якості, які могли б розкритися в 

ході спілкування); 

 комунікативний метод (навчальна ціль: оволодіння комунікативною 

компетенцією. Навчальний зміст: тексти повинні показувати конфлікти, які 

спонукають студента до висловлення власної думки. Керування навчанням 

здійснюється не через граматику, а скеровується комунікативними інтенціями 

(намірами); студент опиняється в центрі навчання; 

 конструктивістський метод (навчальна ціль: в основі методу 

перебуває власне активне навчання студентів. Завдання викладача не навчити, а 



 8 

сприяти навчальному процесу. Студентів спонукають самостійно конструювати 

свої знання ( наприклад, в рамках проектної діяльності); 

Проектне навчання. Ознаки проектного методу: 

• орієнтованість на дію;  

• робота в команді; 

• самоорганізація студентів; 

• ситуативна спрямованість, співвідносність з реальним життям; 

• інтердисциплінарність (міжпредметні проекти); 

• цілісність – проект розглядається як ціле; 

• орієнтованість на продукт, результат. 

Метод рольової гри 

Рольова гра є активним методом навчання, засобом розвитку 

комунікативних здібностей студента; пов’язана з інтересами студентів, є 

засобом емоційної зацікавленості, мотивації навчальної діяльності. Цей метод є 

активним способом навчання практичного володіння іноземною мовою. Рольова 

гра допомагає подолати мовні бар’єри студентів, значно підвищує обсяг їх 

мовленнєвої практики. Це – навчання в дії. 

Існує велика кількість форм, типів рольової гри на заняттях іноземної 

мови. Так, наприклад, можна використовувати рольову гру «На співбесіді», де 

студенти беруть на себе роль роботодавця та працівника. 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Види контролю: 

а) поточний контроль, який здійснюється у ході вивчення конкретної теми 

для визначення рівня сформованості окремої навички або вміння, якості 

засвоєння певної порції навчального матеріалу;  

б) рубіжний контроль, який проводиться після закінчення роботи над 

темою, тематичним циклом;  

в) підсумковий контроль, який реалізується після завершення відповідного 

ступеня навчання іноземної мови. 

 За формою організації контроль може бути індивідуальним або 

фронтальним/груповим;  

 за характером оформлення відповіді – усним або письмовим;  

 за використанням мови – одномовним або двомовним. 

Засобами проведення контролю виступають спеціально підготовлені 

контрольні завдання, які включають інструкцію щодо їх виконання і мовний та 

мовленнєвий матеріал, який вивчався студентами. 

Об’єктами контролю виступають навички і вміння мовлення, рівень володіння 

якими дозволяє студенту здійснити іншомовну мовленнєву діяльність. 

Ефективним засобом організації контролю у навчанні іноземної мови є 

тестування. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

I семестр 

Тема «Shops and Shopping» 

Тема 1. Text 1. Shopping. 

Тема 2. Text 2. Shopping in England 

Тема 3. Text 3. The Big Department Store 

Тема 4. Test preparation.  

Тема 5. Test 1. Vocabulary tasks. 

GRAMMAR TASKS. SIMPLE TENSES- CONTINUOUS TENSES. 

Тема «Man and his Health»  

Тема 6. Text 1. Medical Examination. 

Тема 7. Text 2. At the Dentist's. 

Тема 8. Text 3. Excursion about the Hospital. 

Тема 9. Text 4. Alcohol Drinking. Smoking. 

Тема 10. Test preparation.  

Тема 11. Test 2. Vocabulary tasks. Grammar Tasks. 

PERFECT TENSES. QUESTION FORMS. 

Тема «School Education» 

Тема 12. Text 1. My school life.  

Тема 13 Text 2. My school. 

Тема 14. Text 3. John’s school 

Тема 15. Text 4. The educational system of Great Britain 

Тема 16. Test preparation.  

Тема 17. Test 3. Vocabulary tasks. Grammar Tasks. 

PREPOSITION OF PLACE AND TIME.  

 

II семестр 

Тема «Environmental Protection». 

Тема 18. Text 1. Planet Report 

Тема 19 Text 2. The Most Serious Pollution Problems. 

Тема 20. Text 3. Pollution in Ukraine 

Тема 21. Text 4. The Most Serious ‘Green’ Issues 

Тема 22. Test preparation.  

Тема 23. Test 4. Vocabulary tasks. Grammar Tasks. 

SEQUENCE OF TENSES. 

Тема «Life of Youth in Ukraine». 

Тема 24. Text 1. Being a Teenager. 

Тема 25. Text 2. Future of the Country 

Тема 26. Text 3. Life of Youth in Great Britain. 

Тема 27. Text 4. Problems of American Teenagers. 
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Тема 28. Test preparation.  

Тема 29. Test 5.Vocabulary tasks. Grammar Tasks.  

DIRECT AND INDIRECT SPEECH: QUESTIONS, COMMANDS. 

Тема «Mass Media» 

Тема 30. Text 1. Mass Media. 

Тема 31. Text 2. The British Media. 

Тема 32. Text 3. Newspapers and Magazines in Ukraine. 

Тема 33. Test 5. Vocabulary tasks. Grammar tasks. 

MODAL VERBS. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

I семестр 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

У
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о
г
о
 

г
о
д

. 
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
за

н
я

т
т
я

 
С

а
м

о
ст

ій

н
а
 

р
о
б
о
т
а
 

1.  Тема 1. Shopping. 2 – 2 - 

2.  Тема 2. Shopping in England 3 – 2 1 

3.  Тема 3. The Big Department Store 3 – 2 1 

4.  Тема 4. Test preparation.  3 – 2 1 

5.  Тема 5. Test 1. Vocabulary tasks. 

GRAMMAR TASKS. SIMPLE TENSES- CONTINUOUS 

TENSES 

3 – 2 1 

6.  Тема 6. Medical Examination. 2 – 2 – 

7.  Тема 7. At the Dentist's. 4 – 2 2 

8.  Тема 8. Excursion about the Hospital. 4 – 2 2 

9.  Тема 9. Alcohol Drinking. Smoking. 2 – 2 – 

10.  Тема 10. Test preparation 3 – 2 1 

11.  Тема 11. Test 2. Vocabulary tasks. Grammar Tasks. 

PERFECT TENSES. QUESTION FORMS. 

3 – 2 1 

12.  Тема 12-13. My school life. My school 3 – 2 1 

13.  Тема 14-15. John’s school. The educational system of 

Great Britain 

3 – 2 1 

14.  Тема 16. Test preparation.      

15.  Тема 17. Vocabulary tasks. Grammar Tasks. 

PREPOSITION OF PLACE AND TIME. 

    

 Усього за І семестр 42 – 30 12 
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II семестр 

 

№ 

п/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о
 г

о
д

. 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

1.  Тема 18. Planet Report 5 – 4 1 

2.  Тема 19. The Most Serious Pollution Problems. 5 – 4 1 

3.  Тема 20. Pollution in Ukraine 5 – 4 1 

4.  Тема 21. The Most Serious ‘Green’ Issues 5 – 4 1 

5.   Тема 22. Test preparation. 2 – 2 – 

6.  Тема 23. Vocabulary tasks. Grammar Tasks. 

 SEQUENCE OF TENSES. 

2 – 2 – 

7.  Тема 24. Being a Teenager. 2 – 2 – 

8.  Тема 25. Future of the Country 2 – 2 – 

9.  Тема 26. Life of Youth in Great Britain. 3 – 2 1 

10.  Тема 27. Problems of American Teenagers. 3 – 2 1 

11.  Тема 28. Test preparation.  2 – 2 – 

12.  Тема 29.Vocabulary tasks. Grammar Tasks.  

DIRECT AND INDIRECT SPEECH: 

QUESTIONS, COMMANDS. 

2 – 2 – 

13.  Тема 30. Mass Media. 

MODAL VERBS. 

2 – 2 – 

14.  Тема 31. The British Media. 2 – 2 – 

15.  Тема 32. Text 3. Newspapers and Magazines in 

Ukraine. 

    

16.  Тема 33. Vocabulary tasks. Grammar tasks.     

 Усього за ІІ семестр 42 – 36 6 

 Загальний обсяг годин 84 – 66 18 
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