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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Іноземна мова» 

І. Основна мета дисципліни  формування комунікативної компетентності рівня В1, необхідної для професійного використання та проведення 

майбутньої педагогічної діяльності 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

OK5 

цикл загальної підготовки 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР4. Вміти планувати, організовувати та реалізовувати освітній процес у гуртку та іншому творчому об’єднанні закладу позашкільної освіти. 

ПР6. Вміти застосовувати і забезпечувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію з учасниками освітнього процесу. 

ПР8. Вміти працювати з навчальними, науково-методичними та інформаційними джерелами, обробляти та застосовувати їх в освітній діяльності.  

ПР11. Вміти брати участь в обговореннях, презентаціях, дискусіях на різних рівнях. 

ІV. Короткий зміст дисципліни  

 

Тема 1:  My University  Studies (Наш університет) 

Тема 2:  My Speciality (Моя спеціальність) 

Тема 3: Personality of a Teacher (Постать вчителя) 

Тема 4: English as an International Language (Англійська як 

міжнародна мова) 

Тема 5: Healthy Lifestyle (Здоровий спосіб життя) 

Тема 6: Flu Season and Health Care (сезон грипу та догляд за 

здоров’ям) 

Тема 7: Education in Ukraine and Great Britain (Система освіти 

в Україні та Великобританії). 

Тема 8: Ukraine. Kyiv. (Україна. Київ).  

Тема 9: Holidays and Traditions in Ukraine (Свята та Традиції в Україні)  

Тема 10: Travelling (Подорожі)  

Тема 11: Environment Protection. (Захист навколишнього середовища)  

Тема 12:  Education as an important element of society development. (Освіта як важливий елемент 

розвитку суспільства )  

Тема 13:  Educational Process and Types of Activities. (Освітній процес та види діяльності)  

Тема 14:  Formal and Informal Education. (Формальна та неформальна освіта) (Освітній процес та 

види діяльності)  

Тема 15:  Scientific Pedagogical process. (Наукові аспекти педагогічного процесу) 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни  

Кафедра іноземних мов факультету природничо-географічної освіти та екології  НПУ імені М.П. Драгоманова  

Кузьменко Раїса Іванівна доктор філософії, старший викладач кафедри іноземних мов 

 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

На вивчення дисципліни відводиться 180 годин (6 кредитів ЄКТС), з яких:   

практичних – 102 год., самостійної роботи – 78 год. 

Дисципліна викладається у І-ІІІ семестрах. 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

1.Галіцинський Ю. Граматика: Збірник вправ К.,: А.С.К., 2005 

2.Кузьменко Р.І. Павицька К.М. Навчальний посібник з англ. мови студентів Фізико-математичного інституту та Інституту Інформатики/ під ред. Р.І. Кузьменко. Київ: 

Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. 134 с.  

3.Мансі Є.О., Гончарова Т.В. Food and Light Industry and Their Technologies (Харчова та легка промисловість та їх технології). Тексти до підручника з англійської мови 

для студентів і аспірантів немовних факультетів та студентів мовних факультетів, які вивчають англійську як другу іноземну мову у вищих навчальних закладах К.: 

Арій, 2008.  80 с.  

4.Мансі Є.О., Гончарова Т.В. Radio Engineering and Computing technique (радіотехніка і комп’ютерна техніка). Тексти до підручника з англійської мови для студентів і 

аспірантів немовних факультетів та студентів мовних факультетів, які вивчають англійську як другу іноземну мову у вищих навчальних закладах К.: Арій, 2008. 80 с.  

5.Рудницька К.М. English for IT Students. Навчальний посібник. Вид-во імені М.П. Драгоманова, 2017.135 с. 

6. Evans V., Dooley J., New Round-up 4. Pearson Education Limited. 2010. 209 p. 

VIІI. Система оцінювання  Поточний контроль: оцінювання на практичних заняттях, виконання індивідуальних ситуаційних завдань.     

Підсумковий контроль: екзамен ІІІ семестр. 

 


