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1.  Коротка анотація до курсу -  курс "Іноземна мова (англійська)" базується на комунікативному підході до навчання 

мові. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основу розробки 

програми курсу такого типу покладено теорію комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching). 

Комунікативна програма обов'язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб і вироблення компромісу між 

груповими та індивідуальними потребами. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів 

навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми , що сприяють вирішенню проблем 

навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості. Дисципліна забезпечує підготовку студентів-бакалаврів до 

спілкування з основних важливих напрямків бізнесової і професійної сфери, розвиток уміння писати резюме, вести ділове 

листування і робити презентацій, формування необхідного рівня англомовної лінгвістичної, соціокультурної і професійної 

компетенцій, удосконалення вміння користуватися широким тематичним словником функціональної лексики в обсязі 

тематики. Здобувач освіти повинен оволодіти загальною компетентністю, а саме здатністю спілкуватися іноземною мовою в 

межах потреби професійної діяльності; використання іноземної мови для здобуття і розповсюдження фахової інформації. 
 

Курс розрахований на студентів 2-го та 3-го років навчання за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, бакалаврський 

рівень, вивчається протягом 3-х семестрів і передбачає залік наприкінці 5-го, 6-го семестрів та іспиту після 4-го семестру. 

 

2.  Мета та завдання (цілі) курсу - опанування дисципліни в контексті підготовки бакалаврів: формування загальних та 

професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій для забезпечення ефективного спілкування в 

бізнесовому та професійному середовищі у відповідності до 3агальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та типової 

програми з англійської мови для професійного спілкування, яка встановила рівень В2 ("незалежний користувач") як 

мінімально прийнятний рівень володіння іноземною мовою для бакалаврів. 

3.  Формат навчальної дисципліни - Змішаний (blended)  

 4.  Результати навчання – РН.12. Спілкуватися державною та іноземною мовами в межах потреби професійної 

діяльності та реалізовувати діловодство в закладах освіти. 



 РН.12.1: знання граматичних структур, які необхідні для розуміння різноманітних текстів загального та професійно 

орієнтованого характеру; 

 РН.12.2: знання правил англійського синтаксису для розуміння та продукування різноманітних текстів загального та 

професійно орієнтованого характеру; 

 РН.12.3: знання лексичного мінімуму (включаючи термінологічний) необхідний в академічній та професійній сфері; 

 РН.12.4: уміння розуміти автентичні тексти з підручників, газет, популярних видань та інтернет-джерел з метою 

одержання основної інформації; 

 РН.12.5: уміння виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, продукувати чіткий монолог з широкого 

кола тем, пов’язаних з навчанням; 

 РН.12.6: уміння реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час дискусій, бесід, 

адекватно реагувати на позицію (точку зору) співрозмовника; 

 РН.12.7: уміння сприймати на слух та розуміти основні ідеї зразків оригінальної літератури науково-популярного, 

суспільно-політичного або професійно орієнтованого характеру; 

 РН.12.8: уміння вести бесіду в межах певної ситуації спілкування, використовуючи інформацію з прочитаного, 

почутого, побаченого; 

 РН.12.9: уміння описувати предмет, особу, події, явища; 

 РН.12.10: уміння писати зрозумілі тексти різного спрямування; 

 РН.12.11: уміння використовувати знання країнознавчих реалій в мовній практиці; 

 РН.12.12: здатність до застосовування техніки читання автентичних загальнонаукових текстів з метою розуміння 

деталей, вилучення суті, пошуку спеціальної інформації та аргументації і т. ін., а також техніки виконання тестових вправ на 

використання мови. 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Практичні заняття 48 модульні роботи 

Самостійна робота 87 тестування 

Всього 135 (4,5 кредити) Підсумковий контроль: Екзамен / залік 



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2020/2021 2 4 (весна) 011 Освітні, педагогічні науки нормативна (Н) 

2021/2022 3 5 (осінь) 011 Освітні, педагогічні науки нормативна (Н) 

2021/2022 3 6 (весна) 011 Освітні, педагогічні науки нормативна (Н) 

 

7. Пререквізити - англійська мова (в обсязі шкільної програми) 

8. Постреквізити – іноземна мова спілкування у академічному та професійному середовище (Англійська)  

 9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – проєктор, комп’ютер, екран, колонки  

10. Політики курсу - усі завдання повинні бути виконані вчасно, необхідно відвідати 70 відсотків практичних занять, 

написати усі тести та модульні роботи, скласти заліки та іспит. 



11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Teaching and Learning in English 

1-16 

Пр. заняття 1 Teaching Around the Globe 8 

Сам. робота 1 Teaching Around the Globe 14 

Пр. заняття 2 Designing a Syllabus in English 8 

Сам. робота 2 Designing a Syllabus in English 15 

Всього за змістовий модуль 1 – 45 год. (ПЗ – 16 год., СР – 29 год.)  

Змістовий модуль № 2. University Teaching, Learning and Research 

1-16 

Пр. заняття 3 Using English as the Medium of Instruction 8 

Сам. робота 3 Using English as the Medium of Instruction 14 

Пр. заняття 4 Given a Lecture in English 8 

Сам. робота 4 Given a Lecture in English 15 

Всього за змістовий модуль 2 – 45 год. (ПЗ – 16 год., СР – 29 год.)  

Змістовий модуль № 3. Inclusive Education: Essential Knowledge for Success 

1-16 

Пр. заняття 5 What is Inclusive Education? 8 

Сам. робота 5 What is Inclusive Education? 14 

Пр. заняття 6 How Can We Make Inclusive Education Happen? 8 

Сам. робота 6 How Can We Make Inclusive Education Happen? 15 

Всього за змістовий модуль 3 – 45 год. (ПЗ – 16 год., СР – 29 год.)  

Всього з навчальної дисципліни  – 135 год. (ПЗ – 48 год., СР – 87 год.)  

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/залік(іспит) - 73/27  

https://www.futurelearn.com/courses/inclusive-education/1/todo/55526


Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Відвідування та виконання практичних занять 0-40 

2. Самостійна робота в дистанційному режимі 0-25 

3. Поточний модульний контроль 0-8 

4. Залік 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 
 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх модульних робіт; 

2) Самостійна робота здобувача впродовж навчального року оцінено не менше, ніж на 20 балів. 

 

 



13. Питання до екзамену/заліку 

Залік/Іспит з іноземної (англійської) мови проводиться у тестовій формі Зміст тестових питань охоплює навчальну 

програму дисципліни та складається з метою забезпечення перевірки знань, умінь і навичок студента з іноземної 

(англійської) мови.  

Загальна кількість тестових завдань – 42. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Іноземна мова (Англійська): методичні вказівки щодо проведення практичних занять для бакалаврів за спеціальністю 

011 Освітні, педагогічні науки» / Упоряд. Ремізанцева К.О. – Х.: УІПА, 2019. – 20 с. 

2. Іноземна мова (Англійська): методичні вказівки щодо організації самостійної роботи для бакалаврів за спеціальністю 

011 Освітні, педагогічні науки» / Упоряд. Ремізанцева К.О. – Х.: УІПА, 2019. – 15 с. 
 

Додаткова (допоміжна) література 

1. English for Academics. (2014). Book 1. British Council., 176 p. 

2. English for Academics. (2015). Book 2. British Council., 171 p. 

3. Richard A. (2016). The Inclusive Education Checklist (a Self-Assessment of Best Practice). Dude Publishing., 111 p. 

4. Практикум з практичної граматики англійської мови: навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. інж. та інж.-

пед. спец./ Г. І. Зеленін [та ін.] ; за ред. К. О. Ремізанцевої; Укр. інж.-пед. акад., Каф. іноземних мов. - Харків: Друкарня 

Мадрид, 2015. - 136 с.: табл., рис. - Бібліогр.: с. 132-133 (15 назв). - ISBN 978-617-7294-47-3 

5. McCarthy M., O'Dell F. (2016). Academic Vocabulary in Use. (2
nd

 ed). Cambridge University Press., 176 p. 

6. Murphy R. (2012) English Grammar in Use. (4th ed). Cambridge University Press., 399 p. 

7. Redman S. (2017). Vocabulary in Use. (4
th
 ed). Pre-Intermediate and Intermediate level. Cambridge University Press., 265 p 

 

Інформаційні ресурси 

1. https://elt.oup.com (Oxford University Press: English Language Teaching) 

https://elt.oup.com/


2. https://eltngl.com (National Geographic Learning. English Language Teaching) 

3. https://www.cambridgeenglish.org (Cambridge Assessment English) 

4. https://www.pearson.com (Pearson English) 

5. www.bbc.co.uk (BBC Learning English) 

6. www.englishtips.org/ (Learning English Together: Educational Community) 
 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

 

 

Завідувач кафедри         Г.І. Зеленін 

https://eltngl.com/
https://www.cambridgeenglish.org/
https://www.pearson.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.englishtips.org/

