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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів    

Галузь знань 

 «    02           » 
            Нормативна 

(за вибором) 

 

спеціальність 

028 «Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності» 

Модулів   

 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

менеджмент 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів 

 

2-й - 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

4-й         - 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних -5 

самостійної роботи 

студента -10 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

-   - 

Практичні, 

семінарські 

30 год.  - 

Лабораторні 

 -  - 

Самостійна робота 

      60  год.  - 

Вид контролю: 

Залік - 

 
Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної  

роботи становить:  для денної форми навчання – 30% - 70%  для заочної форми навчання – 10% 

- 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни « Іноземна   мова » є формування необхідної 

комунікативної спроможності в усній і письмовій формах, навичок практичного 

володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності. Формування 

практичних навичок професійного спілкування в найбільш типових ситуаціях, 

усвідомлення ролі перекладу, як інструмента необхідного представникам різних 

культур при досягненні ними адекватного розуміння, підготовка студентів до 

спілкування в усній і письмовій формах англійською мовою, що припускає 

наявність у них таких умінь у різних видах мовної діяльності, що по закінченні 

курсу дають йому можливість; 

• читати оригінальну літературу за фахом для одержання інформації; 

• брати  участь  в  усному  спілкуванні   іноземною  мовою   В обсязі матеріалу, 

передбаченого програмою; 

• володіти   спеціальною   термінологією   та   мовними   елементами  

фахового стилю; 

• вміти відбирати та фіксувати суттєву інформацію, яка міститься у  

фахових публікаціях; 

• вміти використовувати іноземну мову в ситуаціях, з якими студенти 

можуть зустрітися в своїй професійній діяльності. 

    Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни “Іноземна мова 

(англійська)” є вивчення лексичного, граматичного та фонетичного матеріалу, що 

забезпечує достатню комунікативну спроможність та надає можливість вести 

листування, проводити презентації, здійснювати спілкування та одержувати 

необхідну інформацію з іноземних джерел. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  знати: 

- Лексичний мінімум, що забезпечує студентам можливість вести бесіду з 

фаху та одержувати інформацію з іноземних письмових та усних джерел; 



- Граматичний мінімум, що базується на нормативній граматиці іноземної 

мови; 

- Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та відносини, 

географічні , демографічні, економічні та політичні дані) країни, мова якої 

вивчається та їх соціальні та регіональні особливості з Україною. 

вміти: У виробничих умовах, опрацьовуючи професійно-орієнтовані 

іншомовні (друковані та електронні) джерела за допомогою відповідних методів. 

- пристосовуватися до нових умов (нових людей, нових мовних засобів, 

нових способів дії), мобілізувати інші власні компетенції (шляхом спостереження, 

інтерпретації результатів спостереження, індукції, запам’ятовування тощо) та 

поповнювати лексичний і граматичний матеріал; 

- використовуючи інформаційні технології (інформативні бази даних, 

гіпертексти, системи навігації, пошуку інформації тощо) та іншомовну 

інформацію (текст, звук, відео) на електронних носіях (включаючи CD-ROM носії 

та мережу Internet), розширювати лексичний та граматичний мінімум. 

- Здійснювати читання і осмислення професійно-орієнтованої та 

загальнонаукової іншомовної літератури, використання її у соціальній та 

професійній сферах. 

3. Програма навчальної дисципліни 

1. Змістовий модуль 1. Університет  

Тема 1. «My University». Вступна бесіда про мету навчання іноземній мові у 

ВУЗі. Вхідний контроль знань. Лексичний мінімум за темою. Читання 

додаткового тексту за темою для подальшого обговорення. Усний диспут за 

темою. Письмове повідомлення за темою. 

Тема 2. «Present Simple». Конспектування та вивчення граматичного мінімуму 

за темою. Виконання письмових вправ та тестових завдань за темою. Усне 

повідомлення за темою. 

Тема 3. «Introducing yourself and others». Лексичний мінімум за темою. 

Читання тексту за темою для подальшого обговорення. Розвиток монологічного 

та діалогічного мовлення. 



2. Змістовий модуль 2. Студентське життя 

Тема 1. «Students’ Life». Лексичний мінімум за темою. Читання тексту за 

темою для подальшого обговорення. Усний диспут за темою. Реферування 

наданого тексту. Письмове повідомлення за темою. 

   Тема 2. «Present Continuous». Конспектування та вивчення граматичного 

мінімуму за темою. Виконання письмових вправ та тестових завдань за темою. 

Усне повідомлення за темою. 

  Тема 3. «Telephone calls». Лексичний мінімум за темою. Читання тексту за 

темою для подальшого обговорення. Усний диспут за темою додаткового тексту. 

Розвиток діалогічного мовлення. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

1 семестр  

Змістовий модуль 1. Університет  
Тема 1. My university   5  10      

Тема 2. Present 

simple. Article 
  5  10      

Тема 3. Introducing 

yourself and others 
  5  10      

2. Змістовий модуль 2. Студентське життя 

Тема 1. Students’ 

life  

  5  10      

Тема 2. Present 

Continuous. 

Singular\Plural 

Nouns 

  5  10      

Тема 3. Telephone  

calls 

  5  10      

Усього годин 90  30  60      
 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 My university 5 
 

2 Present simple. Article 5 



3 Introducing yourself and others 5 
 

4 Students’ life  5 

5 Present Continuous. Singular\Plural Nouns 5 
 

6 Telephone  calls 5 

 Усього 30  

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 My university 10  

2 Present simple. Article 10  

3 Introducing yourself and others 10  

4 Students’ life  10  

5 Present Continuous. Singular\Plural Nouns 10  

6 Telephone  calls 10  

 Усього 60  

7. Індивідуальні завдання 

 

       Індивідуальні завдання включають себе завдання творчого характеру, що 

спрямовані на формування достатньої комунікативної спроможності студентів 

усній і письмовій формах і проходять у вигляді презентацій на відповідному 

мовно-комунікативному рівні. 

8. Методи навчання 

Навчання здійснюється з використанням словесних (розповіді, пояснення, 

бесіди) та практичних (виконання студентами вправ)методів. 

9. Методи контролю 

Контроль знань студентів здійснюється шляхом поточного тестування під час 

вивчення відповідних тем змістового модулю  та проведенням підсумкового тесту 

(заліку або екзамену). 

Семестровий контроль – залік  розглядається як сумарне оцінювання за 

результатами поточного контролю, екзамен являється результатом поточного 

контролю та самого екзамену. 



                                                 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

1-й семестр, залік 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий  

модуль № 1 

Змістовий  

модуль № 2 

 

Змістовий  

модуль № 3 

 

Т1* Т2 Т3 Т1 Т2 T3 Т1 Т2 Т3 
100 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 
*Т1, Т2, Т3 – теми змістових модулів  

 

2-й семестр, іспит 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий  

модуль № 4 

Змістовий  

модуль № 5 

 

Змістовий  

модуль № 6 

 

Т1* Т2 Т3 Т1 Т2 T3 Т1 Т2 Т3 
100 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 

 

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

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцін

ка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту (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 з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 



1. Методичний збірник граматичних вправ для аудиторної та самостійної 

роботи студентів І – ІІ курсу всіх спеціальностей.- Кременчук, 2000. – 38 с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

Базова 

 

1.  Мартиненко М.Ю., Кондрашова О.В. English for specific purpose. Кременчук: 

Видавництво «Християнська Зоря», 2013. – 118 с. 

2. Гордієнко М.Г., Поддубей О.В. Англійська мова для студентів 

першокурсників, – Кременчук: ПП Щербатих, 2012. – 103 с.    

3. Кантемірова Р.М., Кондрашова о.В. English for 

Humanitarians.Кременчук:Видавничий відділ КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

 

 

Допоміжна 

  1.  Барановська Т.В. / Граматика англійської мови : збірник вправ / 

Т.В.Барановська. -  К. : ТОВ "ВП Логос", 2002. - 367 с. 

2. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб. вправ / перекл. з рос. 5-го вид. – К.: 

Арій., 2008. – 544 с. 

3. Betty Azar. Basic English Grammar. Pearson Education, 3d. ed., 2006.– 554. 

4. Betty Azar. Fundamentals of English Grammar. Pearson Education, 3d. ed., 

2003.– 525. 

5. Betty Azar. Fundamentals of English Grammar. Workbook. Pearson Education, 

3d. ed., 2003.– 402. 

6. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. A Self-study Reference and 

Practice Book for Elementary Students. 2d. ed., 2004 – 300. 

7. Raymond Murphy. English Grammar in Use. A Self-study Reference and 

Practice Book for Intermediate Students. 3d. ed., 2004– 393. 

 



 
 
 

14. Інформаційні ресурси 
 

1. Електронний банк теоретичного матеріалу з граматики англійської 

мови: 

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm 

http://www.englishgrammar.org 

http://www.perfect-english-grammar.com/index.html 

 

2. Електронний банк граматичних вправ для самостійного опрацювання: 

http://www.englishexercises.org 

http://www.agendaweb.org 

http://www.adelescorner.org/index.html 

http://www.englishexercises.org 

 

3. Електронний банк навчального матеріалу з англійської мови: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ (Офіційний сайт British Council) 

http://www.eflnet.com (Intermediate and Advanced level) 

http://www.myenglishpages.com 

http://study-english.info (російською мовою) 

 

4. Електронний банк відео уроків з англійської мови: 

http://www.engvid.com 

 

5. Електронні словники: 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a 

 

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm
http://www.englishgrammar.org/
http://www.perfect-english-grammar.com/index.html
http://www.englishexercises.org/
http://www.agendaweb.org/
http://www.adelescorner.org/index.html
http://www.englishexercises.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.eflnet.com/
http://www.myenglishpages.com/
http://study-english.info/
http://www.engvid.com/
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