
Практичний курс англійської мови  

(Practical course of English) 
 

Опис дисципліни 

Назва  дисципліни Практичний курс англійської мови, 2 ФАХ 

(Practical course of English) 

 

Статус обов’язкова 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Курс, семестр перший курс бакалаврату, семестр другий 

Обсяг кредитів, годин (з 

них: лекційні/практичні) 

5 кредитів ЄКТС (150 годин); 3 години на тиждень. 

Аудиторні – 68 (практичні) год.; самостійна робота – 82 год. 

Підсумковий контроль екзамен 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

кафедра англійської мови та методики її викладання 

Викладач: ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання 

Божко Н.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Анотація 

Попередня підготовка Метою навчання практичного курсу англійської мови є підготовка 

педагога нової генерації з чітко сформованою комунікативною 

компетенцією, яка дає змогу грамотно застосовувати здобуті знання 

у професійній діяльності. Практична, розвиваюча, загальноосвітня та 

виховна мета складають основні цілі викладання дисципліни 

“Практичний курс англійської мови ” 

Зміст дисципліни Курс складається з чотирьох змістових блоків: 1. «Meals an Cooking», 

2. «Dwelling», 3. «Places», 4. «Weather. Vacation. Entertainment».  

Кожен блок передбачає роботу з засвоєнням лексичного матеріалу в 

межах окреслених тем та виконання практичних завдань, 

спрямованих на формування англомовних мовленнєвих навичок для 

потреб академічної мобільності студентів (навички рецепції 

/читання, аудіювання/, продукування усних і письмових 

повідомлень, говоріння, письма). 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Програма дисципліни передбачає подальший розвиток 

комунікативних здібностей студента, його пам’яті (слухової, зорової, 

оперативної та тривалої), уваги (довільної і мимовільної), логічного 

мислення, вольових якостей, пов`язаних з досягненням прогресу в 

навчальній діяльності. Передбачає збагачення духовного світу 

особистості, розширенню знань про Україну та країну, мова якої 

вивчається, а саме географічне положення, суспільно-політичний 

устрій та культуру. 

Компетентності Дисципліна забезпечує формування комунікативної, лінгвістичної, 

соціокультурної та професійної компетентності студентів шляхом їх 

залучення до виконання професійно-орієнтованих завдань, 

формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного 

мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду 

мовленнєвої діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Очікувані результати вивчення дисципліни. Після вивчення 

дисципліни «Практичний курс англійської мови» слухачі мають:  

-робити самостійні усні монологічні повідомлення на будь-яку з тем 

протягом 7-10 хвилин;  

- спонтанно вести бесіду-діалог проблемного характеру згідно із 

програмною тематикою;  

- підтримувати бесіду, обговорення, дискусію; 

 - чітко простежувати зв’язок між основними ідеями усного 

повідомлення;  



- обмінюватись інформацією і вільно вести бесіду;  

- розвивати ідеї, наводячи конкретні приклади, робити висновок 

щодо висловленого;  

- ефективно використовувати одиниці лексичного мінімуму в межах 

тематики курсу; 

- розуміти зв’язок між частинами тексту через граматичні засоби 

зв’язку; 

 - вміти визначати загальний зміст повідомлень, статей, доповідей 

через їх перегляд;  

- робити припущення щодо вибору автором певного лексичного і 

граматичного наповнення тексту; 

 - розпізнавати ідіоматичне мовлення; 

- висловлюватись письмово ясно та чітко; 

 - логічно розвивати основну ідею;  

- композиційно будувати текст; 

 - використовувати лексичні одиниці (в межах матеріалу курсу);  

- висловлювати особисту точку зору щодо поставленої теми; 

 - здійснювати письмовий переклад з англійської на українську та з 

української на англійську мову текстів в межах тематики курсу. 

Види навчальної 

діяльності 

Групова 

Критерії оцінювання Поточний контроль з вивчення дисципліни «Практичний курс 

англійської мови» здійснюється за допомогою різних форм 

оцінювання: контрольні опитування, аудиторне тестування, 

виконання групових та індивідуальних домашніх завдань та завдань 

самостійної позааудиторної роботи. Поточний контроль 

здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до 

поставлених цілей та завдань, під час індивідуальної роботи 

викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує 

самостійно. Поточний контроль успішності студентів проводиться 

після вивчення кожного блоку.  

Підсумковий контроль з дисципліни «Практичний курс англійської 

мови» передбачений у формі екзамену. Підсумкова семестрова 

оцінка з навчальної дисципліни розраховується як сума балів за 

результатами поточного контролю та самостійної роботи (100 балів) 

і виставляється за шкалою ЄКТС та національною шкалою 

оцінювання для студентів денної форми навчання. Усім студентам, 

які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї 

дисципліни за кредитно-трансферною накопичувальною системою 

(набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат 

семестрового контролю в балах та оцінки за національною шкалою 

(відмінно, добре, задовільно), за шкалою ЄКТС – підсумки 

семестрового контролю заноситься у Відомість обліку успішності. У 

випадку отримання менше 60 балів (FX, F в ЄКТС) за результатами 

семестрового контролю, студент обов’язково здійснює 

перескладання для ліквідації академзаборгованості. 
 


