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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами мовленнєвими навичками та 

вміннями користуватися іноземною мовою як засобом спілкування на рівні  А2 

Тривалість 5 кредитів ЄКТС/150 годин (практичні заняття 60 год., самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; презентації, тестування; поточна 

модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК  

Базові знання  Навички говоріння, аудіювання, письма та читання на рівні А1 

Мова викладання Англійська 
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні  
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

володіти іноземною мовою на рівні А2; 

-оцінити працю колеги по роботі. 

- розповісти про події свого життя. 

- описати своє минуле, даючи детальну інформацію 

про найбільш важливі віхи. 

- розважити гостей у себе вдома або відвідати друга 
чи колегу у нього / неї вдома. 

 - обговорити плани відпочинку і розповісти друзям 

і колегам про відпочинок після цього. 

- говорити про природу і подорожі. 

- говорити про улюблені фільми і вибирати фільм, 

які можна подивитися з друзями. 

- обговорити одяг і то, який одяг він (вона) хотів (ла) 
би носити. 

- брати участь в основних обговореннях на роботі, в 

тому числі говорити на зборах на знайомі теми. 

- описати нещасний випадок або травму, отримати 

медичну допомогу від лікаря і заповнити рецепт на 

ліки. 

- обговорити і пояснити правила ігор. 

- розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні 

для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, 

сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. -

- спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен 

простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми.  

- описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, 
найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою 

безпосередніх потреб. 

- розуміти основну ідею простих неадаптованих текстів, навіть 

якщо вам зустрінуться незнайомі слова. 

- розуміти розмовне мовлення середнього темпу зі знайомими 

словами. 

- розпізнавати інтонацію, наголос, звуки.  

- розуміти адаптовані для вашого рівня аудіокниги.  

- брати участь в нескладних ділових переговорах, вітаючи гостей і 

відвідуючи спільні заходи. 

- розуміти і висловлювати основні ділові пропозиції у своїй галузі 

знань. 
 

 

 

 
 
 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Module 1 “People and society” 

Topic 1 Getting to 

know you 

 

Відвідування занять; тестування  (Entry 

test) та аналіз його результатів; захист 

домашнього завдання;обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  
завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для 

написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 
до кожної теми, виконання підсумкових модульних 

робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Topic 2 The way we 

live 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для 

написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 

до кожної теми, виконання підсумкових модульних 

робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Topic 3 It all went 

wrong 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 
(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 
граматичних завдань, виконання завдань для 

написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 

до кожної теми, виконання підсумкових модульних 

робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Topic 4 Let’s go 

shopping 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Module 1 “People and society” 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 

до кожної теми, виконання підсумкових модульних 

робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Module 2 “The way they live” 

Topic 5 What do you 

want to do? 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для 

написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 

до кожної теми, виконання підсумкових модульних 
робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Topic 6 Tell me! 

What’s it like? 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для 

написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 

до кожної теми, виконання підсумкових модульних 

робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Topic 7 Famous 

couples 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 
завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); поточна 

модульна робота. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для 
написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 

до кожної теми, виконання підсумкових модульних 

робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Topic 8 Do’s and 

don’ts 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); поточна 

модульна робота. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для 

написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 

до кожної теми, виконання підсумкових модульних 

робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Module 3 “Going places” 

Topic 9 Going places 

 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання;обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для 

написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 

до кожної теми, виконання підсумкових модульних 

робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Topic 10 Scared to 

death 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 
(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 
граматичних завдань, виконання завдань для 

написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 

до кожної теми, виконання підсумкових модульних 

робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Topic 11 Things that 

changed the world 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Module 1 “People and society” 

 (усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

граматичних завдань, виконання завдань для 

написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 

до кожної теми, виконання підсумкових модульних 

робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Topic 12 Dreams and 

reality 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 
робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для 

написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 
до кожної теми, виконання підсумкових модульних 

робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Module 4 “People and life” 

Topic 13 Earning a 

living 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання;обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для 

написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 

до кожної теми, виконання підсумкових модульних 

робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Topic 14 Love you and 

leave you 

 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для 

написання різних типів есе, виконання завдань для 

аудіювання, виконання тестів для самоконтролю знань 

до кожної теми, виконання підсумкових модульних 

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://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita, 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf   
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість 
балів 

1 семестр 

Модуль 1 (теми 1-4): практичні завдання до теми (6 бали); теоретичний матеріал (4 бали); виконання 
вправ на аудіювання (4 бали); індивідуальні завдання (4 бали);  виконання тестів для самоконтролю 

знань до теми (2 бал); виконання модульного тесту 1 (5 бали).  

25 

Модуль 2 (теми 5-8): практичні завдання до теми (6 бали); теоретичний матеріал (4 бали); виконання 

вправ на аудіювання (4 бали); індивідуальні завдання (4 бали);  виконання тестів для самоконтролю 

знань до теми (2 бал); виконання модульного тесту 1 (5 бали). 

25 

Модуль 3 (теми 9-12): практичні завдання до теми (6 бали); теоретичний матеріал (4 бали); 

виконання вправ на аудіювання (4 бали); індивідуальні завдання (4 бали);  виконання тестів для 

самоконтролю знань до теми (2 бал); виконання модульного тесту 1 (5 бали). 

25 

Модуль 4 (теми 13-14): практичні завдання до теми (6 бали); теоретичний матеріал (4 бали); 

виконання вправ на аудіювання (4 бали); індивідуальні завдання (4 бали);  виконання тестів для 

самоконтролю знань до теми (2 бал); виконання модульного тесту 1 (5 бали). 

25 

Всього за курс 100 

 
 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення  
навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

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 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf

