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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

9 / 270 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: практичні (120 год.), самостійна робота (150 

год.) 

Заочна форма: практичні (40 год.), самостійна робота (230 

год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Плагіат та інші форми нечесної 

роботи неприпустимі. Недопустимі підказки і списування у 

ході практичних занять, контрольних роботах, на іспиті. 

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання 

субординації; чесність; відповідальність. 

Відвідування занять. Політика виставлення оцінок 

(пропущені заняття, відпрацювання пропусків): кожна оцінка 

виставляється відповідно до розроблених викладачем та 

заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а також 

мотивується в індивідуальному порядку на вимогу студента; 

пропущені заняття обов’язково мають бути відпрацьовані; 

якщо студент не відпрацює передбачені програмою заняття, 

він/вона до екзамену не допускається. Форму і час 

відпрацювання студент та викладач погоджують між собою. 

Високо оцінюється прагнення здобувачів вищої освіти: 

 регулярно відвідувати заняття; 

 планомірно та систематично засвоювати навчальний 

матеріал; 

 активно працювати на практичних заняттях; 

 повною мірою долучатися до активних форм навчання. 

Обов’язковою вимогою є дотримання норм академічної 

поведінки та етики. 

Конфліктні ситуації мають відкрито обговорюватися в 

академічних групах з викладачем, необхідно бути взаємно 

толерантним, поважати думку іншого. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Підтримується.  

Що будемо вивчати?  Лексику, граматику і фонетику англійської мови. 

Чому це треба вивчати?  Формування комунікативної компетенції здобувачів у межах 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=5435


тематики з фаху, а також розвиток умінь та навичок читання, 

аудіювання, розуміння та перекладу фахової літератури як за 

допомогою словника, так і без нього.  

Яких результатів можна 

досягнути?  
 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань.  

 Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних досліджень і аналізу 

літературних джерел. 

 Здійснювати пошук інформації іноземною мовою, збирати 

та  аналізувати дані, необхідні для вирішення умовно-

професійних завдань; презентувати іншомовну інформацію 

професійного характеру у вигляді переказу або доповіді. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність бути критичним і самокритичним. 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 Навички міжособистісної взаємодії. 

 Здатність працювати в команді.  

 Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і 

письмово. 

Зміст дисципліни People and places. Family ties. Working for a living. Fun Club. A 

very special job. Hell’s Kitchen, NYC. Lunchtime leisure. Can 

you do it. Phone fun.  A world of food. Trash tales. Ready to 

order. Dream homes. To have or have not. 

World class. Changes. City breaks. New citizens. Finders keepers! 

The girls from. Special days. Festivals around the world. You are 

what you wear. Changing weather. Making news. Movie magic. 

Popular magic. Cycle city. Experiences. Adventurers. Rules of the 

road. Experiences of learning. Lifelong learning. One world. Fame 

and Fortune. Extreme challenges.  

Обов’язкові завдання виконання завдань практичних занять; виконання поточного, 

модульного та підсумкового тестування; індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 

Міждисциплінарні зв’язки  Українська мова за професійним спрямуванням  

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Граматика англійської мови: теорія. практика. тести 

(підручник для студентів вищих закладів педагогічної 

освіти) / [Н. В. Бріт, О.А. Голобородько, Г. О. Грабова,  

Н. В. Гут, Г. П. Іванчук, О. А. Заболотна, С. П. Шумаєва, 

І. Ю. Щербань] ; [укл. Н. В. Гут,  О. А. Заболотна]. Умань, 

2013. 400 с.  

2. New Total English (навчальний посібник з англійської мови 

для студентів вищих закладів педагогічної освіти) / [Araminta 

Crace, Richard Acklam]. Словакія, 2013. 164 с. 

3. Murphy Raymond. English Grammar in Use. A self-study 

reference and practice book for elementary students of English / 

Raymond Murphy. Cambridge: University Press, 1998. 260 c. 

4. Murphy Raymond. English Grammar for intermediate students 

of English. Cambridge: University Press, 1998. 320 c. 
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Поточний контроль Виконання практичних, модульних і контрольних робіт, 

ІНДЗ. 

Підсумковий контроль Залік, екзамен. 


