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ВСТУП 

          Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Іноземна мова» 

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

підготовки бакалаврів   спеціальності 231 Соціальна робота, освітня програма – 

Соціальна робота. 

         Предметом вивчення  навчальної дисципліни є базові теоретичні та 

практичні знання лексика, граматика та фонетика англійської мови та їх 

застосування у майбутній професійній діяльності. 

         Міждисциплінарні зв’язки: практична фонетика, лексикологія, 

практична граматика, країнознавство, методика викладання іноземної мови. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

Кредит  1. Людина і світ. 

Кредит  2. Розвиток особистості. 

Кредит  3. Суспільство і родина. 

           Кредит  4. Здоровя. Медицина. Наука. 

          1.Мета та завдання навчальної дисципліни: 

       1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  «Іноземна мова 

(англійська)» оволодіти іноземною мовою за професійною діяльністю в галузі 

соціальної роботи, розвитку здібностей студентів використовувати іноземну мову 

як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. 

       1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова 

(англійська)»  є: 

1. Ознайомити студентів із автентичними текстами, що пов’язані з академічною та 

професійною діяльністю в галузі соціальної роботи, з підручників, газет, 

популярних і спеціалізованих журналів та ресурсів мережі Інтернет. 

2. Навчити  адекватному використанню лексичних і граматичних знань при 

перекладі академічної та професійної кореспонденції. 

3. Сформувати навички продукувати  монологічне висловлювання з проблем 

навчанням та професійної діяльності за спеціальністю «Соціальна робота». 

4. Навчити здійснювати письмовий переклад текстів академічного та 

професійного характеру за спеціальністю «Соціальна робота», користуючись 

термінологічними словниками, електронними словниками. 

        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 
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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; писати академічну та ділову документацію, пов’язану з 

особистою та професійною сферами (резюме, життєпис, заяви), 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. Людина і світ. 

       Тема 1. Розмовна тема:  Зовнішність людини. Характер. 

Граматична тема : Модальні дієслова. 

       Тема 2. Розмовна тема: Біологічні процеси. Нервова система. 

Граматична тема: Модальні дієслова . 

       Тема 3. Розмовна тема: Шоколад. Їжа і характер людини. 

Граматична тема: Модальні дієслова 

       Тема 4. Розмовна тема: Стрес. Гіпноз. 

Граматична тема: Часи групи Simple 

        Тема 5. Розмовна тема: Проблеми молоді. Вживання наркотиків. 

Граматика тема: Часи групи Continuous.                    

        Кредит 2. Виховання. Розвиток особистості. 

       Тема 1. Виховання особистості. Геній серед нас. 

        Граматична тема: Утворення дієприкметника минулого часу. 

        Тема 2. Розмовна тема: Згубні звички. Граматика: Модальні дієслова. 

Граматична тема:  Числівник. Умовні речення. 

       Тема 3. Розвиток особистості. 

        Граматична тема: Узгодження часів.      

        Тема 4. Розмовна тема: Життя відомих людей. 

Граматична тема:  Неправильні дієслова. 

        Тема 5. Розмовна тема: Життя відомих людей. 

        Граматична тема:  Неправильні дієслова 

Кредит 3. Родина і суспільство. 

        Тема 1. Розмовна тема: Українська родина.   

Граматична тема: Часи групи Perfect. 

Тема 2. Розмовна тема: Майбутнє родинних стосунків.  

Граматична тема: Часи групи Perfect. 

        Тема 3. Розмовна тема:  Сучасна молодь України. Проблеми молоді. 

Граматична тема: Прийменники. 

       Тема 4. Розмовна тема: Сімейне життя. Як покращити свої взаємини.  

Граматична тема: Умовні речення. Наміри у майбутньому.  
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       Тема 5. Розмовна тема: Родина і суспільство. 

        Граматична тема: Умовні речення. Наміри у майбутньому 

         Кредит 4. Здоровя. Медицина. Наука. 

Тема 1. Освіта. Інтелект. 

 Граматична тема: Узгодження часів. 

         Тема 2. Медицина. Лікарі без кордонів. 

         Граматична тема: Узгодження часів. 

         Тема 3. Наука і злочинність. 

         Граматична тема:  Непряма мова. 

         Тема 4. Ідеї та інновації. 

         Граматична тема:  Непряма мова. 

         Тема 5. Ідеї та інновації. 

         Граматична тема:  Неправильні дієслова. 

. 

3.Рекомендована література. 

     Базова 

1. English for Everyday Communication / за ред. Шпака В. К. – Київ, Вища  

школа, 2003. 

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

Химера, Санкт-Петербург, 2000. 

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

4. Крылов Е.В., Шевцова Н.Ф. English for Social Workers. Английский язык для 

социальных работников, Минск : БГУ, 2010. – 127 с. 

Допоміжна 

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

1993. – 405 с. 

2. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка. Пособие для студентов 

педагогических институтов и университетов. – М., 2000. – 320с. 

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

М.,2000. – 216с. 

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

Химера, Санкт-Петербург, 2000. 

5. Raymond Murphy. English Grammar in Use. Cambridge University Press. – 386 р. 

 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання:  залік.  

5. Засоби  діагностики  успішності навчання: самостійна робота, контрольна 

робота. 
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