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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є розвиток комунікативних іншомовних компетенцій для 

задоволення потреб спілкування та підготовка студентів до ефективної усної та 

письмової комунікації на рівні А1 

Тривалість 5 кредитів ЄКТС/150 годин (практичні заняття 60 год., самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; презентації, тестування; поточна 

модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) – 1 семестр 

Базові знання  Навички говоріння, аудіювання, письма та читання на рівні Beginner 

Мова викладання Англійська, українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні  

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

володіти іноземною мовою на рівні A1;  

обговорювати відносини, культурні норми і 

відхилення від них;  

говорити про особисте та професійне життя;  

обговорювати свою освіту, плюси і мінуси різних 

освітніх систем;  

говорити про відносини і знайомства, в тому числі 

про спілкування з людьми в соціальних мережах; 

відвідати ресторан, замовити їжу, брати участь в 

світської розмові за вечерею і оплатити рахунок; 

обговорювати норми ввічливої поведінки і 

адекватно реагувати на неввічливою поведінку. 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою; 

ЗК6. Здатність бути критичним і самокритичним; 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Module 1. INTRODUCING YOURSELF 

Тема 1. Greetings Відвідування занять; тестування  (Entry 

test) та аналіз його результатів; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (письмові  завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; практичний аналіз 

конкретної мовної ситуації; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 2.Countriesa and 

Nationalities 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (письмові  завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; практичний аналіз 

конкретної мовної ситуації; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 3. Numbers Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (письмові  завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; практичний аналіз 

конкретної мовної ситуації; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Module 2. FAMILY AND FRINEDS 

Тема 4. Small things Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (письмові  завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; практичний аналіз 

конкретної мовної ситуації; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 5. Colours and 

common adjectives 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (письмові  завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; практичний аналіз 

конкретної мовної ситуації; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 6. Family and 

Friends 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (письмові  завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; практичний аналіз 

конкретної мовної ситуації; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Module 3. ENTERTAINMENT 

Тема 7. On a plane Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; практичний аналіз 

конкретної мовної ситуації; підготовка презентації; 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (письмові  завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 8. Famous films 

and actors 
Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (письмові  завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; практичний аналіз 

конкретної мовної ситуації; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 9. Free time 

activities 
Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (письмові  завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; практичний аналіз 

конкретної мовної ситуації; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Module 4. EVERYDAY LIFE 

Тема 10. At the hotel Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (письмові  завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; практичний аналіз 

конкретної мовної ситуації; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 11. Professions Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (письмові  завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; практичний аналіз 

конкретної мовної ситуації; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 12. Everyday 

life 
Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (письмові  завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; практичний аналіз 

конкретної мовної ситуації; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

 

Інформаційні джерела 

1. Latham-Koenig C.English File Beginner Student’s Book / C. Latham-Koenig. – UK: Oxford University Press, 2014. – 135 

p.  

2. Latham-Koenig C.English File Beginner Work Book / C. Latham-Koenig. – UK: Oxford University Press, 2014. – 71 p.  

3. Evans V. Grammarway 1 / V. Evans. – EU: Express Publishing, 2006. – 142 p.  

Довідкові джерела 

1. Т.В. Барановська Граматика англійської мови. Збірник вправ:Навчальний посібник. Видання друге, виправлене та 

доповнене. – Мова англ., укр. – Київ: ТОВ «ВП Логос-М», 2006. – 384с. 



 

2. English-Russian Business Dictionary. – Moscow; Copenhagen: Moscow International Publishers in Corporation with L. 

and H. Publishing Co. Copenhagen, 1994. – 1072 p. 

3. Goodier, John. Dictionary of Food Science and Technology / John Goodier. – L.: Emerald Group Publishing Limited, 

2006. – 456 p. 

4. Bannock G., Baxter R.E., Davis E. Dictionary of Economics / G. Bannock., R.E. Baxter, E. Davis.  – L.: Penguin Books, 

2008. – 464 p. 

5. Collin P.H. Dictionary of Banking and Finance / Ed. by P.H. Collin.  – L.: Peter Collin Publishing Ltd, 1997. – 260 p. 

6. Collin P.H. Dictionary of Business / Ed. by P.H. Collin. – L.: Peter Collin Publishing Ltd, 1997. – 332 p. 

7. Collins Dictionary of Economics // By Ch. Pass., B. Lowes and L.Davies. – Glasgow: Harper Collins Publishers, 1993. – 

570 p. 

8. Ivanovic A. MBA, Collin P.H. Dictionary of Human Resources and Personal Management / By  A. Ivanovic, P.H. Collin. 

– L.: Peter Collin Publishing Ltd, 1997. – 256 p. 

9. Ivanovic A. MBA, Collin P.H. Dictionary of Marketing / By  A. Ivanovic, P.H. Collin.  – L.: Peter Collin Publishing Ltd, 

1997. – 224 p. 

10. Rosenberg J. Dictionary of Retailing and Merchandising / By J. Rosenberg.  – N.Y.: Professional Reference and Trade 

Group, 1995. – 370 p. 

Iнтернет-джерела з дисципліни 

1. Wikipedia [Електронний ресурс] // Режим доступу:   http://en.wikipedia.org/wiki/ 

2. ABBYY Lingvo 12. Електронний словник [Електронний ресурс]©2006 ABBYY Software 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 семестр (ПМК) 

Модуль 1(теми 1-3) – 21 бал, Модуль 2 (теми 4-6) – 28 балів, Модуль 3 (теми 7-9) – 21 бал, Модуль 

4(теми 10-12) – 10 балів 
80 

Поточні контрольні роботи (за 4 модулі ) – 20 балів 20 

Усього за курс 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення  
навчальної дисципліни 

http://en.wikipedia.org/wiki/
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


