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 ВСТУП 

         Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни  «Іноземна мова» 

складена Пустовойченко Д.В.  відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ступеня бакалавра спеціальності 014 Середня освіта, за освітньою 

програмою Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм. Фізична культура та 

Захист Вітчизни. 

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 (англійська)» є 

формування у студентів навичок усного, письмового, монологічного, діалогічного 

мовлення та аудіювання в обсязі загально побутової тематики. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська) за 

професійним спрямуванням» 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; 

 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: освоює лексичний мінімум, який необхідний  для 

володіння усними формами спілкування, що включає знання лексичних одиниць, 

тобто слів та словосполучень, які мають найбільшу семантичну цінність і часто 

вживаються в іншомовному спілкуванні на рівні монологічного, діалогічного та 

спонтанного мовлення; вивчає граматичний мінімум, який необхідний для володіння 

усними та письмовими формами спілкування, що включає знання граматичних 

структур та їх компонентів: іменник: рід та число іменників; прикметник: ступені його 

порівняння, узгодження іменників з прикметниками; прислівник: ступені його 

порівняння, використання прислівників з дієсловами; дієслово: дійсний, умовний та 

наказовий способи дієслів, часи дієслів, інфінітив, герундій та граматичні конструкції 

з їх використанням; порядкові та кількісні числівники; прийменник. 

ІІ. Фахові:  володіє комунікативним аспектом спілкування; вживає граматичні 

структури; веде бесіду загально-побутового та спеціального характеру; читає тексти з 

метою пошуку нової інформації та з метою вилучення з них певної інформації; виявляє 

обізнаність в основах між культурного спілкування.  

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 180 годин/ 6 кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Спорт в нашому житті. 

Тема 1. Історія спорту і фізична культура. Граматична тема: Часи групи Simple. 

Тема 2. Сучасні види спорту. Граматична тема: Часи групи Simple, часи групи 

Continuous. 

Тема 3. Спорт і здорове харчування. Граматична тема: Прикметник. Ступені 

порівняння. 

Тема 4. Тренер і команда. Граматична тема: Прийменники. Прикметник. Ступені 

порівняння. 

Тема 5. Особистість і характер. Граматична тема: Особові займенники. Зворотні 

займенники . 

Кредит 2. Спорт у Великій Британії. 

Тема 1. Зимові види спорту. Граматична тема: Часи групи Perfect. 

Тема 2. Літні види спорту. Граматична тема: Часи групи Perfect. 

Тема 3. Характер британців. Граматична тема: Модальні дієслова. 

Тема 4. Здоровий спосіб життя. Харчування в Британії.  Граматична тема: 

Модальні дієслова. 

Тема 5. Дозвілля британців. Граматична тема: Модальні дієслова. 

Кредит 3. Спорт в США. 

Тема 1. Зимові види спорту. Граматична тема: Пасивний стан. 

Тема 2. Літні види спорту. Граматична тема: Пасивний стан. 

Тема 3. Як американці розмовляють англійською. Граматична тема: Умовні 

речення. Наміри у майбутньому.           

Тема 4. Здоровий спосіб життя. Харчування в США.  Граматична тема: Умовні 

речення. Наміри у майбутньому.           

Тема 5. Дозвілля американців. Граматична тема:  Умовні речення. Наміри у 

майбутньому.           

Кредит 4. Відомі люди. 

Тема 1. Відомі спортсмени Великої Британії. Граматична тема: Узгодження часів. 

Тема 2. Історія королівської родини. Граматична тема: Узгодження часів. 

Тема 3. Відомі спортсмени США. Граматична тема: Узгодження часів. 

Тема 4. Телебачення. Граматична тема: Пряма і непряма мова. 

Тема 5. Радіо. Інтернет. Граматична тема: Пряма і непряма мова. 

Кредит 5.Спорт в Україні. 

Тема 1. Найпопулярніші види спорту в Україні. Граматична тема: Пряма і непряма 

мова. 

Тема 2. Відомі спортсмени. Граматична тема: Пряма і непряма мова. 

Тема 3. Подорож світом. Граматична тема: Пряма і непряма мова. 

Тема 4. Харчування в Україні. Граматична тема: Прийменники місця і часу. 

Тема 5. Звичаї і традиції. Граматична тема:  Прийменники місця і часу. 

Кредит 6. Олімпійські ігри. 

Тема 1. Історія Олімпійських ігор. Граматична тема: Герундій. 

Тема 2. Зимові та літні види спорту. Граматична тема: Герундій. 

Тема  3. Відомі олімпійці. Граматична тема: Дієприкметник теперішнього часу. 

Тема  4.  Міжнародний Олімпійський Комітет. Граматична тема: Дієприкметник 

минулого часу. 
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Тема 5. Міжнародний Олімпійський Комітет. Граматична тема: Перфектний 

дієприкметник. 

         

3. Рекомендована література 

Базова 

1. English for Students of Physical Education : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / [Е.А.Баженова, А.Ю.Гренлунд,. Л.Я.Ковалева, А.В.Соколова]. –  4-

е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. ‒ 352 с.  

2.  Дехтярьова В.В. Підручник з англійської мови для інститутів фізичної 

культури  –  К,: В. школа, 1980. – 200 с. 

Допоміжна 

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

1993. – 405 с. 

2. Шпак В.К. Англійська мова для повсякденного спілкування. Київ: Вища школа, 

2001. –  302 с. 

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

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

4. Murphy, Raymond. English Grammar in Use. – Cambridge, 1988. – 328 p. 

 

Інформаційне забезпечення курсу: 

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

2. english4free.ru/sites/ 

3. www.english-43.narod.ru/p14aa1.htm 

4. https://www.native-english.ru/ads 

5. www.learn-english.ru/ 

6. englishgu.ru/knigi-dlya-samostoyatelnogo-izucheniya-angliyskogo-yazyika/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби  діагностики  успішності навчання: самостійна робота,  контрольна 

робота. 
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