
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: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1, 2. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Масло І. М., 

асистент кафедри іноземних мов. 

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

• висловлюватися та вести бесіду в межах вивчених тем, користуючись базовими 

мовними та мовленнєвими засобами; 

• надати в письмовому вигляді інформацію у відповідності з комунікативним 

завданням та висловити власне ставлення до проблеми, правильно 

використовуючи базові лексичні одиниці та граматичні структури; 

• розуміти повільне мовлення і основний зміст повідомлень, сприймати на слух 

подану інформацію; 

• читати нескладні тексти, аналізувати їх та робити власні висновки, розуміти 

логічні зв’язки в рамках тексту й між його окремими частинами. 

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

захід (залік). 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: - 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): - 
12. Зміст курсу: 

• «Знайомство. Види професій» 

• «Сім’я. Родинні зв’язки. Зовнішність людини» 

• «Моє місто/село. Мій будинок/моя квартира» 

• «Подорож. Види транспорту» 

• «Їжа та напої. Здоровий спосіб життя» 

• «Корисні та шкідливі звички. Повсякденні справи» 

• «Природа та навколишнє середовище» 

• «Канікули. Звичаї та традиції» 

• «Захоплення та вподобання» 

• «Мрії та бажання. Плани на майбутнє» 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Williams D. Roadmap A1. Students’ Book. Pearson, 2021 

2. Richardson A. Roadmap A1. Workbook. Pearson, 2021 

3. Annabell C. Roadmap A1. Teacher’s Book. Pearson, 2021 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 семестр: 48 год практичних занять, 42 год самостійної роботи. Разом – 90 год. 

2 семестр: 48 год практичних занять, 42 год самостійної роботи. Разом – 90 год. 

Комунікативні та інтерактивні технології та методи навчання (карта думок, бесіди, 

діалогічне та монологічне мовлення, дискусія, творчі роботи, мозковий штурм, синтез 

думок, круглий стіл, парні інтерв’ю, метод проєктів). 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 та 2 семестрів. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: англійська. 
 
Завідувач кафедри      канд. пед. н., доцент Купчик Л.Є. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE OUTLINE 
1. Code: - 
2. Title: “Foreign Language (English) (level A1)” 

3. Type: Compulsory. 

4. Level of education: I (Bachelor’s). 

5. Year of study: 1. 

6. Term/s of study: 1, 2. 

7. ECTS credits: 6. 

8. Lecturer/s: Iryna Maslo, Assistant Lecturer . 

9. Expected learning outcomes: 

On the completion of the course students are expected to: 

• develop speaking skills discussing a series of questions, giving own opinions about the 

content of a reading or listening text or taking part in conversations, discussions and role-

plays; 

• develop writing skills for everyday purposes, for informal writing (informal genres such as 

blog entries and personal messages, informal letters); 

• develop listening skills practicing in different types of listening such as short conversations 

on a range of familiar subjects, monologues, directions and descriptions; 

• develop reading skills identifying the main ideas in a simple text, guessing the meaning of 

words from context, understanding missing words, etc. 

10. Types of instruction: practical classes, self-dependent work, control (credit). 

11. Previous courses: - 
12. Course content:  

• «Hello. Jobs. Nationalities» 

• «Families. Everyday things. Numbers» 

• «My town. Is there wifi? It’s expensive!» 

• «You’ve got a friend. Have you got it? Dos and don’ts» 

• «My week. A long journey. Food and drink» 

• «Good and bad habits. Jobs around the house. Skills» 

• «Questions. A good day. How was it?» 

• «When I was young. You had a bad day. Good places» 

• «Family photos. Hobbies. Study habits» 

• «Goals. Party time. My plans» 
13. Recommended books: 

1. Williams D. Roadmap A1. Students’ Book. Pearson, 2021 

2. Richardson A. Roadmap A1. Workbook. Pearson, 2021 

3. Annabell C. Roadmap A1. Teacher’s Book. Pearson, 2021 

14. Academic activities and teaching methods: 
Term 1: practical classes (48 hours), self-dependent work (42 hours). Total – 90 hours. 

Term 2: practical classes (48 hours), self-dependent work (42 hours). Total – 90 hours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communicative and interactive methods and technologies (mind maps, conversations, dialogic 

speech, monologue, discussions, creative work, brainstorming, exchange of views, roundtable, 

paired interview, project technologies). 

15. Assessment forms and criteria: 
100-point scale of assessment. 

Summative assessment: credit (computer test) (Terms 1, 2). 

Formative assessment (100 points): testing, interviewing, assessing, self-dependent work. 

 

16. Language of instruction: English 

 
Head of the Department   Larysa Kupchyk, PhD in Pedagogy, Associate Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


