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Опис навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами мовленнєвими навичками та
вміннями користуватися іноземною мовою як засобом спілкування на рівні В2
5 кредитів ЄКТС/150 годин (практичні заняття 60 год., самостійна робота 90 год.)
Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; презентації, тестування; поточна
модульна робота
Підсумковий контроль: екзамен – 11 семестр
Навички говоріння, аудіювання, письма та читання на рівні B1
Англійська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач

Програмні результати навчання
володіти іноземною мовою на рівні В2;
брати участь в робочих нарадах, відповідаючи на
питання в рамках своєї компетенції;
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 фінансове планування, давати і
отримувати поради про особистий бюджет;
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.

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
розуміти основні ідеї конкретних і абстрактних повідомлень,
включаючи обговорення технічних деталей в його професійній
сфері;ь
обговорювати практично вільно і без попередньої підготовки різні
теми з носіями мови, не створюючи додаткових незручностей для
них.
скласти зрозумілий і деталізований текст на теми, які йому
незнайомі.
описати враження, події, мрії, надії і прагнення, викласти і
обґрунтувати свою думку і плани.

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми
Topic 1 What makes
us human?

Topic 2 In so many
words

Topic 3 Enough is
enough?

Topic 4 Not all it
seems

Topic

5

Culture

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Module 1 “People and society”
Відвідування занять; тестування (Entry Домашнє додаткове читання, ведення словника;
test) та аналіз його результатів; захист виконання письмових завдань; виконання навчальних
домашнього
завдання;обговорення завдань за кожною темою модуля, виконання
теоретичного та практичного матеріалу граматичних завдань, виконання завдань для
(усні відповіді); виконання навчальних написання різних типів есе, виконання завдань для
завдань
(рольові
ігри,
письмові аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань
завдання); презентації; контрольна до кожної теми, виконання підсумкових модульних
робота на занятті (Revision); завдання робіт, індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
самостійної роботи.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; виконання навчальних
теоретичного та практичного матеріалу завдань за кожною темою модуля, виконання
(усні відповіді); виконання навчальних граматичних завдань, виконання завдань для
завдань
(рольові
ігри,
письмові написання різних типів есе, виконання завдань для
завдання); презентації; контрольна аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань
робота на занятті (Revision); завдання до кожної теми, виконання підсумкових модульних
самостійної роботи.
робіт, індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; виконання навчальних
теоретичного та практичного матеріалу завдань за кожною темою модуля, виконання
(усні відповіді); виконання навчальних граматичних завдань, виконання завдань для
завдань
(рольові
ігри,
письмові написання різних типів есе, виконання завдань для
завдання); презентації; контрольна аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань
робота на занятті (Revision); завдання до кожної теми, виконання підсумкових модульних
самостійної роботи.
робіт, індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
Module 2 “Culture and history”
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; виконання навчальних
теоретичного та практичного матеріалу завдань за кожною темою модуля, виконання
(усні відповіді); виконання навчальних граматичних завдань, виконання завдань для
завдань
(рольові
ігри,
письмові написання різних типів есе, виконання завдань для
завдання); презентації; контрольна аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань
робота на занятті (Revision); завдання до кожної теми, виконання підсумкових модульних
самостійної роботи.
робіт, індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;

Назва теми
clashes

Topic 6 Fruits of war

Topic 7 Lighten up!

Topic
8
matters?

Gender

Topic 9 The sound of
music

Topic 10 Body and
mind

Topic 11 Our hightech world

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Module 1 “People and society”
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; виконання навчальних
теоретичного та практичного матеріалу завдань за кожною темою модуля, виконання
(усні відповіді); виконання навчальних граматичних завдань, виконання завдань для
завдань
(рольові
ігри,
письмові написання різних типів есе, виконання завдань для
завдання); презентації; контрольна аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань
робота на занятті (Revision); завдання до кожної теми, виконання підсумкових модульних
самостійної роботи.
робіт, індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; виконання навчальних
теоретичного та практичного матеріалу завдань за кожною темою модуля, виконання
(усні відповіді); виконання навчальних граматичних завдань, виконання завдань для
завдань
(рольові
ігри,
письмові написання різних типів есе, виконання завдань для
завдання); презентації; контрольна аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань
робота на занятті (Revision); поточна до кожної теми, виконання підсумкових модульних
модульна робота.
робіт, індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
Module 3 “Gender and success”
Відвідування занять; тестування (Entry Домашнє додаткове читання, ведення словника;
test) та аналіз його результатів; захист виконання письмових завдань; виконання навчальних
домашнього
завдання;обговорення завдань за кожною темою модуля, виконання
теоретичного та практичного матеріалу граматичних завдань, виконання завдань для
(усні відповіді); виконання навчальних написання різних типів есе, виконання завдань для
завдань
(рольові
ігри,
письмові аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань
завдання); презентації; контрольна до кожної теми, виконання підсумкових модульних
робота на занятті (Revision); завдання робіт, індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
самостійної роботи.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; виконання навчальних
теоретичного та практичного матеріалу завдань за кожною темою модуля, виконання
(усні відповіді); виконання навчальних граматичних завдань, виконання завдань для
завдань
(рольові
ігри,
письмові написання різних типів есе, виконання завдань для
завдання); презентації; контрольна аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань
робота на занятті (Revision); завдання до кожної теми, виконання підсумкових модульних
самостійної роботи.
робіт, індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; виконання навчальних
теоретичного та практичного матеріалу завдань за кожною темою модуля, виконання
(усні відповіді); виконання навчальних граматичних завдань, виконання завдань для
завдань
(рольові
ігри,
письмові написання різних типів есе, виконання завдань для
завдання); презентації; контрольна аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань
робота на занятті (Revision); завдання до кожної теми, виконання підсумкових модульних
самостійної роботи.
робіт, індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
Module 4 “Science and life”
Відвідування занять; тестування (Entry Домашнє додаткове читання, ведення словника;
test) та аналіз його результатів; захист виконання письмових завдань; виконання навчальних
домашнього
завдання;обговорення завдань за кожною темою модуля, виконання
теоретичного та практичного матеріалу граматичних завдань, виконання завдань для
(усні відповіді); виконання навчальних написання різних типів есе, виконання завдань для
завдань
(рольові
ігри,
письмові аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань
завдання); презентації; контрольна до кожної теми, виконання підсумкових модульних
робота на занятті (Revision); завдання робіт, індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
самостійної роботи.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; виконання навчальних
теоретичного та практичного матеріалу завдань за кожною темою модуля, виконання
(усні відповіді); виконання навчальних граматичних завдань, виконання завдань для
завдань
(рольові
ігри,
письмові написання різних типів есе, виконання завдань для
завдання); презентації; контрольна аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань
робота на занятті (Revision); завдання до кожної теми, виконання підсумкових модульних

Назва теми

Topic
points

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12

Turning

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Module 1 “People and society”
самостійної роботи.
робіт, індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; виконання навчальних
теоретичного та практичного матеріалу завдань за кожною темою модуля, виконання
(усні відповіді); виконання навчальних граматичних завдань, виконання завдань для
завдань
(рольові
ігри,
письмові написання різних типів есе, виконання завдань для
завдання); презентації; контрольна аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань
робота на занятті (Revision); завдання до кожної теми, виконання підсумкових модульних
самостійної роботи.
робіт, індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
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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
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
1 семестр
Модуль 1 (теми 1-3): практичні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (3 бали); виконання
вправ на аудіювання (3 бали); індивідуальні завдання (3 бали); виконання тестів для самоконтролю
15
знань до теми (1 бал); виконання модульного тесту 1 (2 бали).
Модуль 2 (теми 4-6): практичні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (3 бали); виконання
15
вправ на аудіювання (3 бали); індивідуальні завдання (3 бали); виконання тестів для самоконтролю
знань до теми (1 бал); виконання модульного тесту 1 (2 бали).
Модуль 3 (теми 7-9): практичні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (3 бали); виконання
вправ на аудіювання (3 бали); індивідуальні завдання (3 бали); виконання тестів для самоконтролю
15
знань до теми (1 бал); виконання модульного тесту 1 (2 бали).
Модуль 4 (теми 10-12): практичні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (3 бали);
виконання вправ на аудіювання (3 бали); індивідуальні завдання (3 бали); виконання тестів для
15
самоконтролю знань до теми (1 бал); виконання модульного тесту 1 (2 бали).

Всього за курс
Екзамен

60
40

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
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
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

