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1. Вступ  

Вид дисципліни Нормативна 

Мова викладання, навчання, оцінювання Українська 

Викладач Скребкова М.А., доцент кафедри 

Контактна інформація (телефон, електронна адреса) marina6121@ukr.net 

Місце та час проведення консультацій Середа, 13.00, аудиторія 2114 

 

Курс 1 

Семестр 1,2 

Кількість кредитів ECTS 3 

Загальна кількість годин 90 

Форма підсумкового контролю екзамен 

 

Анотація навчальної дисципліни:  

Навчальна дисципліна «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» вивчається студентами 

спеціальності 014 Середня освіта (українська мова і література) упродовж першого-другого семестру.  

 

Мета навчальної дисципліни: 

Забезпечити забезпечити фахову підготовку студентів з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)», допомогти практично оволодіти навичками і вміннями володіння усною монологічною та 

діалогічною мовою в обсязі матеріалу, визначеного робочою програмою, здатністю спілкуватися іноземною 

мовою в об’ємі, передбаченому програмою для вищих учбових закладів, набуття умінь та навичок читання 

оригінальної літератури іноземною мовою з метою отримання необхідної інформації.  

 

2. Компетентності та результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

студенти отримають наступні професійні компетентності:  

ЗК-6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК-7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

Опанувавши дисципліну «Теорія літератури», студенти повинні досягти таких програмних 

результатів навчання: 

РН-1. Знає сучасні філологічні й дидактичні засади навчання української мови та літератури, іноземної 

мови, історії мовні норми, соціокультурну ситуацію розвитку української мови, особливості використання 

мовних одиниць у певному контексті, мовний дискурс художньої літератури й сучасності, провідні тенденції 

розвитку літературного процесу в Україні. 

РН-10. Знає, розуміє і демонструє здатність реалізовувати теоретичні й методичні засади навчання 

української мови і літератури, іноземної мови, історії для виконання освітньої програми в базовій середній 

школі. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Starter Unit: Grammar. Possessive's and subject and object pronouns; Subject pronouns and possessive 

adjectives; Object pronouns; be: affirmative, negative and questions Key phrases: Adding emphasis   

Література: [1,5,2;       3,5,6] 

Тема 2. Your Interests: Grammar. Have got; Prepositions: about, of, by; Interrogative pronouns  

Література: [1,5,2;       3,5,6] 

Тема 3. City to City: Grammar. Is there... ?, Are there... ? Key phrases: Expressing quantity.  

Література: [1,5,2;       3,5,6] 

Тема 4. Around the World: Grammar. Present simple: affirmative and negative; Present simple: questions 

Література: [1,5,2;       3,5,6] 

Тема 5. The Wild Side: Grammar. Present continuous: affirmative and negative; Present continuous: questions; 

Present continuous and present simple. 

Література: [1,5,2;       3,5,6] 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 6. In and Out of School: Grammar. con for ability and permission; Key phrases: Requesting, giving and 

refusing permission; Countable and uncountable nouns: a/an, the, some, any, much, many and a lot of 

Література: [1,5,2;       3,5,6] 

Тема 7. Names and Places: Grammar. was, were, there was, there were; Past simple of regular verbs; Past time 

expressions Key phrases: Past time expressions 

Література: [1,5,2;       3,5,6] 

Тема 8. Games: Grammar. Past simple: regular and irregular verbs; Past simple: questions 

Література: [1,5,2;       3,5,6] 

Тема 9. Expedition: Grammar. be going to: affirmative, negative and questions; will and won't 



Література: [1,5,2;       3,5,6] 

 

4. Порядок оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які згідно з 

програмою навчальної дисципліни передбачають практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. 

Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною 

системою.  

Відповідно до Положення «Про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах ECTS», 

контрольні заходи включають:  

- поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, 

семінарських, лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів; 

мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит / залік – 35 балів);  

- підсумковий / семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового екзамену / заліку, 

відповідно до графіку навчального процесу (максимальна сума – 40 балів). 

 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів.  

Оцінювання знань студента під час семінарських, практичних і лабораторних занять та виконання 

індивідуальних завдань проводиться за такими критеріями:  

- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;  

- ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;  

- ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що 

розглядаються;  

- вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, розв’язанні задач, 

проведенні розрахунків у процесі виконання індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в 

аудиторії;  

- логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки;  

- здатність проводити критичну та незалежну оцінку певних проблемних питань;  

- вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки зору, позиції на певне 

проблемне питання;  

- застосування аналітичних підходів;  

- якість і чіткість викладення міркувань;  

- логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної проблеми;  

- самостійність виконання роботи;  

- грамотність подачі матеріалу;  

- використання методів порівняння, узагальнення понять та явищ; 

- оформлення роботи.  

 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позааудиторної самостійної роботи 

студентів, є:  

- глибина і міцність знань, рівень мислення;  

- вміння систематизувати знання за окремими темами; 

- вміння робити обґрунтовані висновки; 

- володіння категорійним апаратом; 

- навички і прийоми виконання практичних завдань; 

- вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку; 

- самореалізація на практичних та семінарських заняттях.  

 

Критеріями оцінювання есе є:  

- здатність проводити критичне та незалежне оцінювання певних проблемних питань;  

- вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки зору, позиції на певне 

проблемне питання;  

- застосування аналітичних підходів;  

- якість і чіткість викладення міркувань;  

- логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної проблеми;  

- самостійність виконання роботи;  

- грамотність подачі матеріалу;  

- використання методів порівняння, узагальнення понять та явищ; оформлення роботи. 

 

Критеріями оцінювання індивідуального завдання є:  

- відповідність технічним вимогам до індивідуального завдання; 

- оригінальність концепції проекту; 

- нові креативні вирішення сформульованої проблеми; 

- вміння впевнено довести результати, що були отримані в результаті виконання індивідуального 

завдання;  



- наявність якісної презентації без помилок;  

- оцінка, яку надала навчальна група під час захисту роботи. 

 

«Студенту на замітку» 

Завдання для відпрацювання пропущених занять і невиконаних завдань 

Назва теми Зміст завдання для 

відпрацювання пропущених 

занять і невиконаних завдань 

 

Форми контролю Література Кількість 

балів 

Змістовий модуль 1: 

Тема 1. Starter Unit: 

Grammar. Possessive's and 

subject and object pronouns; 

Subject pronouns and 

possessive adjectives; Object 

pronouns; be: affirmative, 

negative and questions Key 

phrases: Adding emphasis   

Виконання завдань 

практичного заняття,  

ознайомлення з граматичними 

явищами 

Читання,  

переклад, 

аудіювання, 

експрес 

опитування, 

складання 

вокабуляра, 

виконання вправ 

Основна 

1,2,4,5 

 

Допоміжна 

1,3,7 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

Тема 2. Your Interests: 

Grammar. Have got; 

Prepositions: about, of, by; 

Interrogative pronouns  

Виконання завдань 

практичного заняття,  

ознайомлення з граматичними 

явищами 

Читання,  

переклад, 

аудіювання, 

експрес 

опитування, 

складання 

вокабуляра, 

виконання вправ 

Основна 

1,5,2 

 

Допоміжна 

3,5,6 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

Тема 3. City to City: 

Grammar. Is there... ?, Are 

there... ? Key phrases: 

Expressing quantity.  

Виконання завдань 

практичного заняття,  

ознайомлення з граматичними 

явищами 

Читання,  

переклад, 

аудіювання, 

експрес 

опитування, 

складання 

вокабуляра, 

виконання вправ 

Основна 

1,5,2 

 

Допоміжна 

3,5,6 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

Тема 4. Around the World: 

Grammar. Present simple: 

affirmative and negative; 

Present simple: questions 

Виконання завдань 

практичного заняття,  

ознайомлення з граматичними 

явищами 

Читання,  

переклад, 

аудіювання, 

експрес 

опитування, 

складання 

вокабуляра, 

виконання вправ 

Основна 

1,5,2 

 

Допоміжна 

3,5,6 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

Тема 5. The Wild Side: 

Grammar. Present 

continuous: affirmative and 

negative; Present continuous: 

questions; Present continuous 

and present simple. 

Виконання завдань 

практичного заняття,  

ознайомлення з граматичними 

явищами 

Читання, переклад, 

аудіювання, 

експрес 

опитування, 

складання 

вокабуляра, 

виконання вправ 

Основна 

1,5,2 

 

Допоміжна 

3,5,6 

7 

Змістовий модуль 2.  

Тема 6. In and Out of 

School: Grammar. con for 

ability and permission; Key 

phrases: Requesting, giving 

and refusing permission; 

Countable and uncountable 

nouns: a/an, the, some, any, 

much, many and a lot of 

Виконання завдань 

практичного заняття,  

ознайомлення з граматичними 

явищами 

Читання,  

переклад, 

аудіювання, 

експрес 

опитування, 

складання 

вокабуляра, 

виконання вправ 

Основна 

1,5,2 

 

Допоміжна 

3,5,6 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

Тема 7. Names and Places: 

Grammar. was, were, there 

was, there were; Past simple 

of regular verbs; Past time 

expressions Key phrases: Past 

time expressions 

Виконання завдань 

практичного заняття,  

ознайомлення з граматичними 

явищами 

Читання,  

переклад, 

аудіювання, 

експрес 

опитування, 

складання 

вокабуляра, 

Основна 

1,5,2 

 

Допоміжна 

3,5,6 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 



виконання вправ 1 

Тема 8. Games: Grammar. 

Past simple: regular and 

irregular verbs; Past simple: 

questions 

Виконання завдань 

практичного заняття,  

ознайомлення з граматичними 

явищами 

Читання,  

переклад, 

аудіювання, 

експрес 

опитування, 

складання 

вокабуляра, 

виконання вправ 

Основна 

1,5,2 

 

Допоміжна 

3,5,6 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

Тема 9. Expedition: 

Grammar. be going to: 

affirmative, negative and 

questions; will and won't 

Виконання завдань 

практичного заняття,  

ознайомлення з граматичними 

явищами 

Читання,  

переклад, 

аудіювання, 

експрес 

опитування, 

складання 

вокабуляра, 

виконання вправ 

Основна 

1,5,2 

 

Допоміжна 

3,5,6 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної дисципліни здійснюється на 

підставі проведення семестрового екзамену / заліку, завданням якого є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого 

використання накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної 

дисципліни тощо.  

Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна кількість – 40 балів, мінімальна 

кількість, що зараховується, – 25 балів).  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих під час 

екзамену / заліку, та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою.  

 

Методи контролю результатів навчальної дисципліни  

студентів та рекомендації щодо їх оцінювання 

Складові навчальної роботи 
Максимальні бали за одне 

заняття (завдання) 

1. Робота на лекціях 1 

2. Усна відповідь, доповнення, робота в аудиторії 3 

3. Виконання і захист практичних (лабораторних) робіт 5 

4. Поточна контрольна робота 15 

5. Презентація та захист індивідуальної роботи 20 

6. Есе на задану тему 10 

 

Розподіл балів, які отримують студенти під час вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2  

40 

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

7 7 7 7 7 7 6 6 6 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи, 

практики 
для заліку 

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 

не зараховано 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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