
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Код:  
2. Назва: ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) (РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ – А1) 

3. Тип: обов’язковий  
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1рік 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:____1-2 семестри; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: _____5___; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: ст. викл. Голубєва І. 

В., канд. філол. н., доц. Зощук Н. В., ст. викл. Мельник В. О., асист. Озарчук І. В. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• знати базові граматичні структури; 
• розуміти та відтворювати почуті фрази чи інформацію; 
• володіти базовим діапазоном словникового запасу; 
• сприймати іноземне мовлення, яке відповідає рівню А1. 

 

10. Форми організації занять: практичне заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи; (І семестр – залік, ІІ семестр - іспит). 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  

англійська мова з курсу середньої освіти (школа, гімназія, ліцей) 

12. Зміст курсу:  
• людина і суспільство, навчальне середовище та спорт, дієслово to be, займенники; 
• житло, типи будівель, моє помешкання, прийменники місця, артиклі, присвійні займенники; 
• характер людини, зовнішність, теперішній простий час; 
• подорожі, погода та пори року, теперішній тривалий час, прийменники часу; 
• відомі особистості, історія та досягнення людства, минулий простий час (правильні 

дієслова); 
• природа, захист навколишнього середовища, минулий простий час (неправильні дієслова), 

ступені порівняння прикметників; 
• сучасні технології, освіта на наука, майбутній простий час; 
• їжа, основи здорового харчування, модальні дієслова. 

 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Evans V. On Screen 1. Student’s book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Berkshire : 
Express Publishing, 2015. 

2. Evans V. On Screen 1. Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Berkshire : Express 
Publishing, 2015. 

3. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови: Посібник. – Київ: ТОВ 
„ВП Логос”, 2004.– 341 с. 

4. Куліш Л.Ю. Прискорений курс англійської мови. Київ: Чумацький шлях, 2001. – 
360 с.  

5. Murphy R. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate 
students / Raymond Murphy. – Cambridge University press, 4th edition, 2012. – 398 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

68 год. практичних занять, 82 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: комунікативні технології, інтерактивні технології (рольові ігри, мозковий 
штурм), кейс-технології, проектні технології. 

 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
І семестр: 
Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 
  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, письмові завдання. 
 
ІІ семестр: 
    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  (тестовий). 
   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, письмові завдання. 
  

16. Мова викладання: ____Англійська мова____________________. 

 

Завідувач кафедри                 Тадеєва М.І., професор, доктор пед..наук.           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVIEW OF THE DISCIPLINE 
 
1. Code:  
2. Title: «English as a Foreign Language» (level A1); 
3. Type: Compulsory; 
4. Level of education: І (Baccalaureate);                             
5. Year of study: 1; 
6. Terms of study:1, 2; 
7. ECTS credits: 5; 
8. Lecturers: Iryna Holubieva, Senior Lecturer, Natalia Zoshchuk, PhD, Associate Professor, 
Valentyna Melnyk, Senior Lecturer, Iryna Ozarchuk, Junior Lecturer; 
9. Expected results: 

• to know basic grammar structures; 
• to understand and to use familiar information; 
• to use basic vocabulary; 

• to perceive foreign language that corresponds to A1 level. 

 

10. Forms of training: practicals, self-dependent work, assessment (term I – credit, term II – 

exam). 

11. • Disciplines that go before:  

English language at schools (gymnasiums, lyceums). 

12. Contents:  
• man and society, studying environment and sport, the verb to be, pronouns; 
• home, types of buildings, my house, prepositions of time, articles, possessive pronouns; 
• man’s character, appearance, Present Simple; 
• travelling, weather and seasons, Present Continuous, prepositions of time; 
• famous heroes, history and achievements of humanity, Past Simple (regular verbs); 
• Nature, environmental protection, Past Simple (irregular verbs), degrees of comparison of 

adjectives; 
• Modern technologies, education and science, Future Simple; 
• Food, healthy eating, Modal verbs. 

 
13. Recommended manuals:  

1. Evans V. On Screen 1. Student’s book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Berkshire : 
Express Publishing, 2015. 

2. Evans V. On Screen 1. Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Berkshire : Express 
Publishing, 2015. 

3. Murphy R. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate 
students / Raymond Murphy. – Cambridge University press, 4th edition, 2012. – 398 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Academic activities and teaching methods: 
Practicals (68 hours); individual work (82 h). Total – 150 h.  

Methods and technologies: communicative technologies, interactive technologies, case-study, 
project technologies. 
 

15. Control forms and criteria: 
100-point scale of assessment. 
Term I: 
Current control (100 points): testing, interviewing, essays, assessing self-dependent work. 
Final control: credit. 
Term ІІ: 
Current control (60 points): testing, interviewing, essays, assessing self-dependent work. 
Final control (40 points): exam (computer test). 
 
16. Language of teaching: English. 

 
Head of the Chair                                          Tadeyeva М. І., Doctor of Pedagogy, Professor 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


