
 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Іноземна (англійська) мова» 

І. Основна мета дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» є формування професійно-орієнтованої міжкультурної 

англомовної комунікативної компетентності. 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

ЗП07 

Цикл загальної підготовки 

 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПРН 1. Згідно з вимогами програми студенти повинні знати: 

 функціональну лексику іноземної мови за професійним спрямуванням обсягом, передбаченим програмою дисципліни; 

 граматичний матеріал обсягом, передбаченим програмою дисципліни; 

 основні принципи, методи та лінгвістичні особливості анотування та реферування текстів; 

 принципи та план аналізу граматичних та лексичних трансформацій при перекладі текстів за фахом; 

  принципи складання у письмовій формі та іншомовні особливості основних паперів за професійним спрямуванням; 

 культурологічні і країнознавчі особливості етикету при спілкуванні за професійним спрямуванням. 

ПРН 2. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: 

 спілкуватися в усній та письмовій формах на теми за професійним спрямуванням в обсязі програми курсу; 

 перекладати з іноземної та іноземною мовою усні та письмові тексти за професійним спрямуванням в обсязі програми курсу з 30% незнайомих 

слів та поза програмою курсу, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники; 

 робити аналітичне опрацювання іншомовних інформаційних джерел, реферувати та анотувати іншомовні джерела за фахом; 

 здійснювати ефективне аудіювання повідомлень іноземною мовою. 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни 

 

Модуль 1. Social pedagogy. Тема 1.1. Social workers. Тема 1.2. Individual case work. Тема 1.3. Social exclusion 

Модуль 2. Personality. Тема 2.1. Personality. Тема 2.2. Character. Тема 2.3. Behaviour. 

Модуль 3. Socialization. Тема 3.1. Socialization of Family Members. Тема 3.2. Team Leader. Тема 3.3. Teamwork. 

Модуль 4. Leisure Time. Тема 4.1. Hobbies. Тема 4.2. Physical activities. Тема 4.3. Leisure time in passive way. 

Модуль 5. Еducation. Тема 5.1. The importance of education. Тема 5.2. Benefits of Leisure Education. Тема 5.3. Leisure education for children and teenagers. 

Модуль 6. The organization of leisure and improvement. Тема 6.1. Art education. Тема 6.2. The role of the teacher. Тема 6.3. Professional readiness. 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням 

Викладач Вознюк Людмила Анатоліївна 

l.a.voznyuk@npu.edu.ua 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни 

На вивчення дисципліни відводиться 180 годин (6 кредитів ЄКТС), з яких: 

 практичних — 102 год.., самостійної роботи – 78 год; 

Дисципліна викладається у І, ІІ, ІІІ семестрах. 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни 

1. Language to go. Intermediate Students’ Book with Phrasebook / Araminta Crace, Robin Wileman. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, 

2002. 128 p. 

2. Cutting Edge. Intermediate. Students’ Book with DVD Pack. 3rd ed. / Sarah Cunningham, Peter Moore, Jonathan Bygrave. Pearson Education Limited, 

2013. 176 p. 

3. Cutting Edge. Intermediate. Workbook with Key. 3rd ed. / Jane Comyns Carr, Frances Eales, Damian Williams. Pearson Education Limited, 2013. 96 p. 

4. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en


5. https://learningapps.org/11534370 

VIІI. Система оцінювання 

 

Поточний контроль: оцінювання на практичних заняттях, виконання індивідуальних завдань, послугування електронним середовищем Moodle. 

Підсумковий контроль: екзамен у ІІІ семестрі. 

 

https://learningapps.org/11534370

