


 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Іноземна мова» 

складена Дем’яненко О.Є. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності «012 Дошкільна освіта»; «013 Початкова 

освіта». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є практичні навички 

оволодіння іноземною мовою та їх застосування у майбутній професійній 

діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: практична фонетика, лексикологія, практична 

граматика, країнознавство, зарубіжна література, історія англійської мови, 

література Великобританії, методика викладання англійської мови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» є 

формування у студентів навичок усного, письмового, монологічного, діалогічного 

мовлення та аудіювання в обсязі загально побутової тематики та тематики, що 

обумовлена професійними потребами, на рівні незалежного користувача. 

1.2. Основними завданнями дисципліни є  

 - засвоєння лексичного матеріалу, необхідного для застосування іноземної 

мови у повсякденному і професійному спілкуванні (можливість вести бесіду або 

робити повідомлення на задані теми побутового та спеціального характеру) та 

читання англомовної літератури; 

 - засвоєння граматичного матеріалу, необхідного для оволодіння усними та 

письмовими формами спілкування; 

 - засвоєння фонетичного матеріалу, який дозволить студентам оволодіти 

вимовою звуків англійської мови та інтонацією англійського речення. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 

розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 

думки; володіє навичками наукової організації праці; розвиває навички 

самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою літературою, 

різнотипними словниками, електронними базами даних, системами 

інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові:  вміє застосовувати знання з граматики, лексикології, стилістики 

для здійснення іншомовної комунікації;  усвідомлює і контролює організацію 

змісту, знань і навичок перцепції та продукції символів, із яких складаються 

письмові тексти; розуміє загальний зміст і суттєві деталі автентичних аудіо- і 

відеоматеріалів, пов’язаних з академічною та професійною сферами; розуміє 

основні ідеї та розпізнає конкретну інформацію в ході лекцій, семінарів, 

конференцій, дискусій за темами відповідного академічного і професійного 

спрямування; розуміє автентичні тексти, пов’язані з академічною та професійною 

діяльністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та 

ресурсів мережі Інтернет; вміє визначати позицію і точки зору в автентичних 

текстах, пов’язаних з навчанням та спеціальністю, писати академічну та ділову 



документацію, пов’язану з особистою та професійною сферами (резюме, 

життєпис, заяви), анотувати наукові тексти іноземною мовою; володіє уміннями 

та навичками здійснювати іншомовну мовленнєву діяльність, зумовлену 

професійною та комунікативною метою. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться  120 годин/4 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Кредит 1. Глобальні справи 

Тема 1. Розмовна тема “З історії ООН”. Граматика: Вживання теперішнього 

тривалого часу для вираження майбутнього.   

Тема 2. Розмовна тема “Великий бізнес”. Граматика: Вживання 

теперішнього тривалого часу для вираження майбутнього.   

Тема 3. Розмовна тема “Історія компанії Майкрософт”. Граматика: Минулий 

неозначений час (пасивний стан). 

Тема 4. Розмовна тема “Як покращити навички аудіювання”. Граматика: 

Минулий неозначений час (пасивний стан). 

Тема 5. Розмовна тема “Есе «за» і «проти»”. Граматика: Минулий 

неозначений час (пасивний стан). 

Кредит 2. Навколишнє середовище 

Тема 1. Розмовна тема “Глобальне потепління”. Граматика: Теперішній 

перфектний тривалий час. 

Тема 2. Розмовна тема “Забруднення навколишнього середовища”. 

Граматика: Фразові дієслова. 

Тема 3. Розмовна тема “Відродження на місцях”. Граматика: Фразові 

дієслова. 

Тема 4. Розмовна тема “Як працювати з текстом”. Граматика: Теперішній 

перфектний тривалий час. 

Тема 5. Розмовна тема “Чи врятує наука світ?”. Граматика: Теперішній 

перфектний тривалий час. 

Кредит 3.  Особистість.  

Тема 1. Розмовна тема “Типи особистостей”. Граматика: Питальні форми. 

Тема 2. Розмовна тема “Теорія К.Юнга”. Граматика: Питальні форми. 

Тема 3. Розмовна тема “Оцінюючи особистість”. Граматика: Питальні 

форми. 

Тема 4. Розмовна тема “Харизматичні особистості ”. Граматика: Теперішній 

неозначений час. Теперішній тривалий час.   

Тема 5. Розмовна тема “Конфлікт особистостей”. Граматика: Теперішній 

неозначений час. Теперішній тривалий час. 

Кредит 4. Подорожування. Туризм 

Тема 1. Розмовна тема “Подорожування і туризм”. Граматика: Минулий  

неозначений час. 

Тема 2. Розмовна тема “Відомі дослідники”. Граматика: Минулий 

неозначений час. 

Тема 3. Розмовна тема “Подорож до пустелі”. Граматика: Теперішній 

перфектний час та минулий неозначений час . 



Тема 4. Розмовна тема “Освітня подорож”. Граматика: Теперішній 

перфектний час та минулий неозначений час . 

Тема 5. Розмовна тема “Біографічний нарис”. Граматика: Теперішній 

перфектний час та минулий неозначений час . 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Ian Lebeau, Gareth Rees. Language Leader Pre-Intermediate. Course book. 

Pearson:Longman, 2008. – 168 p. 

2. Ian Lebeau, Gareth Rees. Language Leader Pre-Intermediate. Work book. 

Pearson:Longman, 2008. – 95 p. 

Допоміжна 

1. English grammar: Reference and Practice. Дроздова Т. Ю., Бурустова А. И. 

Химера, Санкт-Петербург, 2000. – 320 р. 

2. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge, 1988. – 328 p. 

3. Thompson A. J., Martinet A. V. A Practical English Grammar Exercises#2. Oxford 

University Press. 

4. Thompson A.T. J., Martinet  A.V. A Practical English Grammar Exercises#1. Oxford 

University Press. 

5. Верба Г. В., Верба Л. Г. Довідник з граматики англійської мови. – К.: Освіта, 

1993. 

6. Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – 

М.,2000. – 216с. 

Інформаційне забезпечення курсу: 

1. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=167 

2. http://www.english-online.org.uk/games/gamezone2.htm 

3. http://englishgrammar101.com/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби  діагностики успішності навчання: самостійна робота,  

контрольна робота. 

http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=167
http://www.english-online.org.uk/games/gamezone2.htm
http://englishgrammar101.com/
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