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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Іноземна мова (англійська) 

Викладач (-і) Савчак Ірина Василівна – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри іноземних мов і перекладу 

Контактний телефон викладача 0503734146 

E-mail викладача irynasavchak14@gmail.com 

Формат дисципліни 1.1 Обов’язкові дисципліни 

1.2 Вибіркові дисципліни 

1.2.1.Дисципліни за вибором ВНЗ 

Обсяг дисципліни  

Посилання на сайт дистанційного навчання http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOn

eCourse&id_cat=48&id_cou=591 

Консультації Консультація до екзамену 1 год., консультації до 

самостійної роботи проводиться на практичних 

заняттях та на дистанційних навчаннях 

2. Анотація до курсу 

Потреби сучасного суспільства визначають якісно новий зміст, мету освіти й необхідність 

досконалого володіння англійською мовою як важливим компонентом професійної підготовки фахівців 

різного профілю. Орієнтація вищої освіти на всебічний розвиток мовної особистості студентів, посилення 

зв’язку змісту навчання студентів із їхньою майбутньою професійною діяльністю є тим фундаментом, на 

якому має ґрунтуватися весь навчальний процес викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах 

України. Англійська мова сьогодні є мовою міжнародного спілкування, володіння якою є визначальною 

ознакою гарної освіти і невід’ємною характеристикою сучасного фахівця.  

Стандарт вищої освіти (спеціалізація: Середня освіта (історія), передбачає володіння іноземною 

мовою на рівні, необхідному для роботи з науково-методичною літературою, вміння спілкуватися 

іноземною мовою із використанням термінів і методик, прийнятих в фаховому середовищі, читати фахову 

літературу англійською мовою. Метою навчання іноземної мови майбутніх спеціалістів історичного 

профілю є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного 

спілкування в усній та письмовій формах.  

Іноземна мова (англійська) – є продовженням курсу Іноземна (перша) мова, але охоплює більш 

професійну складову, тобто включає теми історичного характеру, такі як: The Kyiv State, Halych-Volyn  

Principality, Kyiv-Mohyla Academy та ін., що в подальшому дасть змогу майбутнім фахівцям легко 

адаптуватися до активного професійного спілкування. Зважаючи на те, що англійська мова є 

найуживанішою мовою світу, тому володіння нею допоможе майбутнім фахівцям у пошуці різноманітної 

інформації історичного характеру іноземною мовою, а також для обробки різних історіографічних джерел.  

3. Мета та цілі курсу  

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння 

іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними 

потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Завдання дисципліни 

полягає в навчанні, розвиткові та удосконаленні різних видів мовленнєвої діяльності, аудіювання, 

говоріння, діалогічного мовлення, читання, письма та перекладу. 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

   У ході вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

Фактичний матеріал який стосується предметної області майбутньої професії, необхідний для 

роботи в навчальних закладах середньої освіти; вміти використовувати іноземну мову на рівні 

необхідному для професійної діяльності; отримувати і передавати професійну інформацію 

іноземною мовою; усно спілкуватися іноземною мовою, використовуючи термінологію та 

змістовні аспекти професії історика (D 16); 

У ході вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу іноземною 

мовою (в тому числі  здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня); здійснювати чіткі та детальні повідомлення на різні професійні теми та аргументувати 

свою позицію щодо обговорюваної проблеми здатність розуміти основні ідеї тексту як на 

конкретні, так і на абстрактні теми, у тому числі, дискусії за фахом; читати автентичні тексти з 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=48&id_cou=591
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=48&id_cou=591
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=48&id_cou=591


професійної тематики та здійснювати пошук інформації з прочитаного тексту (D 15); 

спілкуватись із носіями мови, чітко, детально висловлюватись з широкого кола тем, 

висловлювати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти (D 28); 

       співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних 

політичних поглядів тощо (D 30). 

 
Фахові компетентності: 

- здатність використовувати іноземну мову на рівні необхідному для професійної діяльності 

(C1); 

- здатність усно спілкуватися іноземною мовою, використовуючи термінологію та змістовні 

аспекти професії історика (C 2); 

- здатність організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу 

іноземною мовою (в тому числі  здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня) (C 3); 

- здатність здійснювати чіткі та детальні повідомлення на різні професійні теми та 

аргументувати свою позицію щодо обговорюваної проблеми (C 6);  

- здатність розуміти основні ідеї тексту як на конкретні, так і на абстрактні теми, у тому числі, 

дискусії за фахом (C 24);  

- здатність оволодівати ключовими поняттями та категоріями української та світової культури, 

що сприятиме толерантному та гуманному міжособистісному спілкуванню (C 30). 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції - 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 90 

самостійна робота 180 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

3,4 Середня освіта 2 нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год Вага 

оцінки 

Термін виконання 

3 семестр 

The Kyiv State  Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота  

2 год 

1, 2, 6 

 

Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

8 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу  

Grammar (Modal 

Verbs) 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

2 год 

3, 4, 5 Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

8 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

занять 

Модульна 

контрольна 

робота. 

Практичне 

заняття 

4 год 

Контрольні 

завдання, 

розроблені 

викладачем 

Лексико-

граматичний 

контроль, 

тестування. 8 год. 

5 Протягом семестру, 

згідно з розкладом 

Halych-Volyn 

Principality. 

Danylo of Halych 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

4 год 

1, 2, 6 

 

Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

8 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу  



Grammar 

(Indefinite and 

Definite Article) 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

4 год 

3, 4, 5 Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

8 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

занять 

Модульна 

контрольна 

робота. 

Практичне 

заняття 

4 год 

Контрольні 

завдання, 

розроблені 

викладачем 

Лексико-

граматичний 

контроль, 

тестування. 8 год. 

5 Протягом семестру, 

згідно з розкладом 

Ancient Ukrainian 

Literature   

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

4 год 

1, 2, 6 

  

Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

8 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу  

Grammar 

(Conditionals 0 

and 1) 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

4 год 

3, 4, 5 Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

6 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

занять 

Модульна 

контрольна 

робота. 

Практичне 

заняття 

2 год 

Контрольні 

завдання, 

розроблені 

викладачем 

Лексико-

граматичний 

контроль, 

тестування. 6 год. 

5 Протягом семестру, 

згідно з розкладом 

Education in 

Cossack’s time 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

4 год 

1, 2, 6 

 

Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

4 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу  

Grammar 

(Conditionals 2 

and 3) 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

4 год 

3, 4, 5 Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

4 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

занять 

Модульна 

контрольна 

робота. 

Практичне 

заняття 

4 год 

Контрольні 

завдання, 

розроблені 

викладачем 

Лексико-

граматичний 

контроль, 

тестування. 6 год. 

5 Протягом семестру, 

згідно з розкладом 

Mazepa: Cossack, 

Hero or Betrayer 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

4 год 

1, 2, 6 

.  

Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

6 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу  

Grammar 

(Constructions 

WOULD 

RATHER, HAD 

BETTER ) 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

4 год 

3, 4, 5 Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

6 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

занять 

Модульна 

контрольна 

робота. 

Практичне 

заняття 

4 год 

Контрольні 

завдання, 

розроблені 

викладачем 

Лексико-

граматичний 

контроль, 

тестування. 6 год. 

5 Протягом семестру, 

згідно з розкладом 

Kyiv-Mohyla 

Academy 

Практичне 

заняття, 

1, 2, 6 

 

Виконання лексико- 

граматичних 

6 Протягом семестру, 

згідно розкладу 



самостійна 

робота 

4 год 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

6 год. 
Grammar 
(Causatives) 

Практичне 
заняття, 
самостійна 
робота 
4 год 

3, 4, 5 Виконання лексико- 
граматичних 
завдань; вправи 
комунікативного 
характеру 
8 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

занять 

Підсумковий 
контроль. 
Модульна 
контрольна 
робота. 

Практичне 
заняття 
4 год 

Контрольні 
завдання, 
розроблені 
викладачем 

Лексико-
граматичний 
контроль, 
тестування. 4 год. 

5 Протягом семестру, 

згідно з розкладом 

4 семестр 
National 
Organizations in 
Ukraine 

Практичне 
заняття, 
самостійна 
робота 
4 год 

1, 2, 6. Виконання лексико- 
граматичних 
завдань; вправи 
комунікативного 
характеру 
8 год. 

6 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

Grammar 
(Gerund) 

Практичне 
заняття, 
самостійна 
робота 
2 год 

3, 4, 5 Виконання лексико- 
граматичних 
завдань; вправи 
комунікативного 
характеру 
8 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

занять 

Модульна 
контрольна 
робота. 

Практичне 
заняття 
2 год 

Контрольні 
завдання, 
розроблені 
викладачем 

Лексико-
граматичний 
контроль, 
тестування. 8 год. 

10 Протягом семестру, 

згідно з розкладом 

Migration: 
Historical 
Background 

Практичне 
заняття, 
самостійна 
робота 
2 год 

1, 2, 6 
 

Виконання лексико- 
граматичних 
завдань; вправи 
комунікативного 
характеру 
8 год. 

6 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

Grammar 
Participles 

Практичне 
заняття, 
самостійна 
робота 
2 год 

3, 4, 5 Виконання лексико- 
граматичних 
завдань; вправи 
комунікативного 
характеру 
8 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

занять 

Модульна 
контрольна 
робота. 

Практичне 
заняття 
2 год 

Контрольні 
завдання, 
розроблені 
викладачем 

Лексико-
граматичний 
контроль, 
тестування. 8 год. 

10 Протягом семестру, 

згідно з розкладом 

Ukrainians 
Abroad  

Практичне 
заняття, 
самостійна 
робота 
4 год 

1, 2, 6 
 

Виконання лексико- 
граматичних 
завдань; вправи 
комунікативного х-ру 8 
год. 

6 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

Grammar. 
Revision 

Практичне 
заняття, 
самостійна 
робота 
4 год 

3, 4, 5 Виконання лексико- 
граматичних 
завдань; вправи 
комунікативного 
характеру 
8 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

занять 

 Практичне  
 

Контрольні  Лексико- 10 Протягом семестру,  

 

 

 

 



контроль. заняття завдання, граматичний згідно з розкладом
Модульна 2 год розроблені контроль,
контрольна викладачем тестування. 8 год.
робота.

90 180

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання 

курсу
Система оцінювання курсу відбувається згідно з критеріями 
оцінювання навчальних досягнень студентів, що регламентовані в 
університеті. У першому семестрі робота студентів оцінюється у 100 
балів (максимум), з яких 50 балів -  робота на практичних заняттях, ЗО 
балів контрольні роботи, 20 балів -  самостійна робота. Для отримання 
заліку достатньо отримати загальну кількість -  50 балів. Допуск до 
іспиту становить максимум 50 балів (ЗО -  поточний контроль, 10 балів 
-  контрольні роботи, 10 балів самостійна робота), бал за складання 
іспиту (підсумковий контроль) становить максимум 50 балів.__________

Вимоги до письмової роботи Передбачено по три письмові модульні контрольні роботи на семестр 
(максимум 30 балів у першому семестрі та 10 балів у другому 
семестрі).__________________________________________________________

Семінарські заняття Оцінюється відвідуваність усіх занять упродовж семестру за 5- 
бальною шкалою. Максимальна кількість 30 балів розраховується як 
середнє арифметичне усіх занять з ваговим коефіцієнтом 1.___________

Умови допуску до підсумкового 
контролю

При виставленні допуску до іспиту (максимум 50 балів) враховуються 
навчальні досягнення студентів (бали), набрані на поточному 
опитуванні під час контактних (аудиторних) годин, при виконанні 
завдань для самостійної роботи, а також бали письмових робіт.________

7. Політика курсу
Making mistakes is a natural part of the language learning process. The key is to learn from these mistakes. Don’t 
be afraid to try out new things in English but always remember to reflect on them and decide what was successful 
and what you need to keep working on
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