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ВСТУП

Навчальна  програма  вивчення  дисципліни  «Іноземна  мова»  складена

відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  магістра

спеціальності 013 Початкова освіта.

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  теоретико-практична

характеристика  системи  й  законів  функціонування  іноземної  мови

(англійської).

Міждисциплінарні  зв’язки:  мовознавство,  культура  мовлення,

психологія, етика, естетика, філософія тощо.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:

1. Modern school. Teacher’s profession;

2. Systems of education;

3. The System of education in Great Britain and USA.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета дисципліни: 

- практична: формувати у здобувачів навички наукового спілкування

іноземною мовою;

- когнітивна:  формувати  у  здобувачів  когнітивну  компетенцію  у

взаємозв'язку з іншими видами компетенцій;

- емоційно-розвиваюча: формувати у здобувачів позитивне ставлення

до оволодіння науковим стилем літератури за фахом ;

- освітня:  розвивати  у  здобувачів  здатність  до  самооцінки  і

самовдосконалення, що допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і

стане передумовою їх наступного професійного росту;

- професійна:  формувати  у  здобувачів  професійну  наукову

компетенцію  шляхом  ознайомлення  їх  з  різними  аспектами  професійної

іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань;

- виховна:  виховувати  і  розвивати  у  здобувачів  почуття

самосвідомості; формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні



для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його

межами.

1.2.  Завданням  вивчення  курсу  «Іноземна  мова»є  теоретична  та

практична підготовка майбутніх науковців з таких напрямків:

1)  аудіювання  іншомовних  текстів  загальнонаукового,  педагогічного,

філологічного характеру;

2) читання без словника (переглядове читання);

3) читання зі словником та письмовий переклад;

4) усне мовлення: говоріння (діалогічне та монологічне) мовлення;

5) письмо (написання анотацій, тез, доповідей).

1.3.  За  результатами  вивчення  дисципліни  в  здобувачів  повинні  бути

сформовані такі компетентності:

загальні: 

−інформаційна (здатність до  пошуку,  обробки  й  використання

інформації  з  курсу  іноземної  мови  в  складних  інформаційних системах, її

інтерпретації  й  використання  з  професійною  метою;  готовність до

самостійного  розв’язання  навчальних  проблем  теоретичної  та  практичної

підготовки з іноземної мови  засобами ІКТ нового покоління в професійно-

педагогічній  діяльності  в  умовах  сучасної  інноваційної  політики:

застосування педагогічних програмних засобів з дисципліни «Іноземна мова»

та розробка функціональної структури електронного навчального середовища

для підтримки навчального процесу  у  ВНЗ (електронні  НМК,  підручники,

посібники  з  курсу  іноземної  мови);  здатність використовувати  СІТ,

мультимедійні  та  мережеві  технології,  ресурси  Інтернет  для  забезпечення

дистанційної форми навчання іноземної мови у ВНЗ, аналізувати доцільність

використання інформаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови

за  такими  напрямками:  усне  мовлення:  говоріння  (діалогічне  та

монологічне)мовлення;  аудіювання;  читання  без  словника  (переглядове

читання),  читання  зі  словником  та  письмовий  переклад;  готовність



використовувати  ІКТ  для  розвитку  в  здобувачів навичок  критичного

мислення,  надавати  підтримку  безперервному  розумовому  процесу;

готовність до ведення нормативно-звітної документації  з  курсу «Іноземна

мова» на електронних носіях;  здатність  вільно орієнтуватися у стрімкому

потоці наукової інформації,  вести особистий науковий пошук (писати тези,

доповіді,  реферати  та  анотації  із  достатнім  ступенем  граматичної

коректності);готовність застосовувати  відповідний словотворчий  мінімум

іноземної мови для досягнення результатів і обґрунтування висновків під час

опрацювання фахових текстів);

– комунікативна (здатність ефективно спілкуватися іноземною мовою в

усній  та  письмовій  формі  з  дотриманням  основних  її  норм,  урахуванням

лінгвокраїнознавчих  відомостей  та  ін.;  здатність логічно,  правильно,

аргументовано і чітко будувати усне та письмове висловлювання, розуміти та

вміти перекласти із словником тексти за фахом, розуміти деталі та загальний

зміст  наукового  тексту; застосовувати  прийоми риторичної  майстерності  у

професійній діяльності, володіти навичками публічної презентації результатів

роботи, уміннями обирати відповідні форми і методи презентації; готовність

до грамотного ведення дискусії і полеміки з питань вивчення іноземної мови;

здатність до  ефективної  комунікації  та  до  представлення  складної

комплексної інформації у стислій формі (усно та письмово) на досконалому

рівні з використанням інформаційно-комунікаційних технологій).

–  а  кмеологічна  (здатність до  наукового  аналізу  та  синтезу  на  основі

логічних  аргументів  та  перевірених  фактів  під  час  складання  глосарію;

готовність до  організації  дослідно-експериментальної  та  дослідницької

роботи,  апробації  та  представлення  її  результатів  у  анотаціях  до  фахових

публікацій з використанням граматичного та лексичного мінімуму іноземної

мови);

спеціальні:

–  методична (готовність до  аналізу,  узагальнення  й  комплексного

поєднання  традиційних  та  інноваційних  технологій  навчання  дисципліни



«Іноземна  мова»;  здатність імплементувати  особливості  інноваційних

підходів  до  викладання  іноземної  мови,  застосовувати  в  практичній

діяльності знання із нових педагогічних технологій; спроможність дозувати

навчальний матеріал курсу на практичні заняття та самостійне опрацювання,

розробляти  складники  НМК  іноземної  мови,  методичні  рекомендації,

електронний  та  мультимедійний  супровід  до  різних  форм  занять  з

урахуванням специфіки іноземної мови;здатність здійснювати самостійно-

пошукову  роботу  під  час  навчання  іноземної  мови;  використовувати

інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові та інші методи навчання;

використовувати навчальні технології в системі вищого навчального закладу;

здатність до розробки та грамотного оформлення електронних навчальних

засобів з іноземної мови).

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити

ECTS.

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Modern school. Teacher’s profession.

Тема 1. Modern school

My school.Schooling offers opportunities for all.The first day at school.

Studying at school. Talk on College life.

What I am and where I study. September, 1 at the University. Examinations.

Тема 2. A teacher’s role in a modern school

Abbot’s Road.  A teacher in Salisbury.  Teaching English at university level.

Some factors in a good discussion.

My future profession.

Тема 3. The history of the English language

Languages of Communication. The English language.

Origin and brief history of The English language.



Sinews of a language. Learning a language.

Змістовий модуль 2

Systems of education

Тема 4. Education in Ukraine

Education in Ukraine.

The history of Kyiv University. The Kyiv-Mohyla Academy. The History of

the Kyiv-Mohyla Academy.V. N. Karazin National University.

Science in Ukraine.

Тема 5, 6, 7, 8. Education in Germany, Canada, Australia and New Zealand

Ruhr-University in Bochum.

Education in Canada.

Education in Australia.

Education in New Zealand.

Змістовий модуль 3

The System of education in Great Britain and USA

Тема 9, 10. Education in high school

The Five Ages of Education.British schools.State (maintained) schools. 

Public Schools.

Shepshed High School.

Priory School.

British education. Changes in British education.

Тема 11, 12. Education in Universities

On a higher level. Oxbridge.

Cambridge.

The University of Oxford.

Lancaster University.

University of Westminster.

Тема 13, 14. Universities in London

London – a Great Place to Study.

Universities in London.



Тема 15. The system of American education

Violence in American Schools.

College Students.

American University.
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справочник/М. Г. Рубцова. – М. : АСТ, Астрель, 2006. – 384 с.

14. Слепович В. С.  Деловой  английский  язык.  BusinessEnglish/

В. С. Слепович. – 5-е изд. – Минск : «ТетраСистемс», 2012. – 272 с.

15. Смирнова  Л. Н.  Курс  английского  языка  для  научных

работников/Л. Н. Смирнова. – Л. : Наука, 1990.– 341 с.

16. Угарова Е. В.  Все  модальне  глаголы  английского  языка/

Е. В. Угарова. –М. : Айрис-пресс, 2014. – 96 с.

17. Угарова Е. В. Фразовые глаголы английского языка /Е. В. Угарова.

–М. : Айрис-пресс, 2011. – 96 с.

18. Черниховская Н. О.  Английский  простыми  словами/

Н. О. Черниховская. –М. : Эксмо, 2012. – 320 с.

19. Черниховская Н. О.  Свободно  говорю  по-английски/

Н. О. Черниховская, Б. Тейлор. –М. : Эксмо, 2012. – 320 с.

20. Шпак  В. К.  Англійська  мова  для  аспірантів  та  наукових

співробітників[Текст] : навч. посіб. /В. К. Шпак. – К. : ЦНЛ, 2005.– 352 с.

21. Эккерсли К. Э. Самоучитель английского языка  / К. Э. Эккерсли.

– М. : Эксмо, 2011. – 766 с.

Інформаційні ресурси

1. Academic English resources

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/learningenglish/activities/aez/resource

s/

1. Advice on Academic Writing http://www.etoronto.ca/writing/

1. English for Science Links http://www.hui.fi/rvilmi/EST

2. Online Dictionaries http://www.bucknell.edu/rbeard/diction/html

http://www.bucknell.edu/rbeard/diction/html
http://www.hui.fi/rvilmi/EST
http://www.etoronto.ca/writing/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/learningenglish/activities/aez/resources/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/learningenglish/activities/aez/resources/


4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – залік.

5. Засоби діагностики результатів навчання:

− тестування;

− письмові контрольні роботи;

− анотації до наукових статей;

−  написання іноземною мовою плану-проспекту магістерської роботи;

− написання реферату з іншомовної наукової літератури. 
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