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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Іноземна мова  

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: «Журналістика» 

Рік навчання ІІ, семестр IV 

Кількість кредитів: 3  

Мова викладання: англійська,українська 

Звітність: диф. залік 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Мартиненко Марина Юріївна 

Профайл викладача http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=2123 

Контактна інформація Ел. адреса: inmov.krnu@gmail.com 

Телефон: +38(097)3709083 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Практичні заняття (застосування частково 

пошукових та дослідницьких методів), самостійна робота з використанням 

навчальної та наукової літератури, консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» є формування  

необхідної комунікативної спроможності в усній і письмовій формах, навичок 

практичного володіння іноземною мовою різних видах мовленнєвої діяльності.. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова» є 

формування мовленнєвих навичок студентів (читання, письмо, аудіювання, 

говоріння), умінні читати, розуміти, переказувати, тексти загальнонаукового 

характеру, написані іноземною мовою. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 

галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів 

соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов. 

ЗК12. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

ПР12. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 

електронну комунікацію, іноземною мовою. 

 

http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=2123
mailto:inmov.krnu@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
http://193.189.127.179:5010/
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Структура курсу 
К-сть 

год. 
Тема Результати навчання Завдання 

П
З

 

С
а

м
.

р
. 

  

Змістовий модуль 1. Employment and job-hunting 

4 6 

Тема 1.Work, rest and play. Day-

to-day phrases. Present simple, 

Present Continuous. 

ПР12. Вільно спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, письмову та 

електронну комунікацію, 

іноземною мовою. 

 

Полягає у 

формуванні 

мовленнєвих 

навичок студентів 

(читання, письмо, 

аудіювання, 

говоріння), умінні 

читати, розуміти, 

переказувати, 

тексти 

загальнонаукового 

характеру, 

написані 

іноземною мовою. 

4 6 

Тема 2.The world of work. My 

working day. Past Simple, Past 

Continuous.  

. 

ПР12. Вільно спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, письмову та 

електронну комунікацію, 

іноземною мовою. 

 

Полягає у 

формуванні 

мовленнєвих 

навичок студентів 

(читання, письмо, 

аудіювання, 

говоріння), умінні 

читати, розуміти, 

переказувати, 

тексти 

загальнонаукового 

характеру, 

написані 

іноземною мовою. 

The World Around Us 

2 8 

Тема 1. That’s entertainment. 

Music, TV and the Internet in our 

life. Past Simple, Present Perfect. 

ПР12. Вільно спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, письмову 

та електронну комунікацію, 

іноземною мовою. 

 

Полягає у 

формуванні 

мовленнєвих 

навичок студентів 

(читання, письмо, 

аудіювання, 

говоріння), умінні 

читати, розуміти, 

переказувати, 

тексти 

загальнонаукового 

характеру, 

написані 
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іноземною мовою. 

4 8 

Тема 2. Family and friends. 

Adjectives. Degrees of 

comparison. 

ПР12. Вільно спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, письмову 

та електронну комунікацію, 

іноземною мовою. 

 

Полягає у 

формуванні 

мовленнєвих 

навичок студентів 

(читання, письмо, 

аудіювання, 

говоріння), умінні 

читати, розуміти, 

переказувати, 

тексти 

загальнонаукового 

характеру, 

написані 

іноземною мовою. 

Змістовий модуль 2. Powerful images. 

4 8 

Тема 1. Images in nature. Present 

Perfect Continuous.. 

ПР12. Вільно спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, письмову 

та електронну комунікацію, 

іноземною мовою. 

 

Полягає у 

формуванні 

мовленнєвих 

навичок студентів 

(читання, письмо, 

аудіювання, 

говоріння), умінні 

читати, розуміти, 

переказувати, 

тексти 

загальнонаукового 

характеру, 

написані 

іноземною мовою. 

4 8 

Тема 2. Different cultures. 

Superstitions. Future meaning. 

ПР12. Вільно спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, письмову 

та електронну комунікацію, 

іноземною мовою. 

 

Полягає у 

формуванні 

мовленнєвих 

навичок студентів 

(читання, письмо, 

аудіювання, 

говоріння), умінні 

читати, розуміти, 

переказувати, 

тексти 

загальнонаукового 

характеру, 

написані 

іноземною мовою. 

Media Matters. 

4 8 

Тема 1. Gossips and news. Modal 

verbs. 
ПР12. Вільно спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, письмову 

та електронну комунікацію, 

іноземною мовою. 

 

Полягає у 

формуванні 

мовленнєвих 

навичок студентів 

(читання, письмо, 

аудіювання, 

говоріння), умінні 
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читати, розуміти, 

переказувати, 

тексти 

загальнонаукового 

характеру, 

написані 

іноземною мовою. 

4 8 

Тема 2. The power of press. The 

Passive voice. 

ПР12. Вільно спілкуватися з 

професійних питань, 

включаючи усну, письмову 

та електронну комунікацію, 

іноземною мовою. 

 

Полягає у 

формуванні 

мовленнєвих 

навичок студентів 

(читання, письмо, 

аудіювання, 

говоріння), умінні 

читати, розуміти, 

переказувати, 

тексти 

загальнонаукового 

характеру, 

написані 

іноземною мовою. 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 

(письмова робота) 

Наприкінці 

модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Критерії-оцінювання-знань-

здобувачів.pdf 

1. Відвідування практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf
http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf
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презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://193.189.127.179:5010/ 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати 

інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення 

до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково -

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

http://193.189.127.179:5010/
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=061 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до заліку. 

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю http://krnu.org/enrol/index.php?id=387, правила нарахування 

рейтингових балів на усі види навчальної діяльності здобувача вищої освіти 

при вивченні курсу. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. English File Third Edition. 

Pre-Intermediate. Student's Book/Work Book. Oxford University Press, 2012. 

2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. English File Third Edition. 

Intermediate. Student's Book/Work Book. Oxford University Press, 2012.  

3.Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. A Self-study Reference and Practice 

Book for Elementary Students. 2d. ed., 2004.  300p. 

4.Raymond Murphy. English Grammar in Use. A Self-study Reference and Practice 

Book for Intermediate Students. 3d. ed., 2004. P. 393p. 

5.Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб. вправ. К.: Арій., 2008. 544 с. 

6.Betty Azar. Basic English Grammar. Pearson Education, 3d. ed., 2006. 554. 

7.Betty Azar. Fundamentals of English Grammar. Pearson Education, 3d. ed., 2005. 525 

8.Betty Azar. Fundamentals of English Grammar. Workbook. Pearson Education, 3d. 

ed., 2005. 402p. 

  

 Допоміжна 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=061
http://krnu.org/enrol/index.php?id=387
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1. Martynenko M. Active methods of teaching and learning English language. 

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Серія «Педагогічні науки». Кременчук: КрНУ, 2017. 

Випуск 3 (4). C. 68 – 74. 

2.  Martynenko M. Professional Foreign-Language Training as a Component of 

Higher Vocational Education. International Journal of Higher Education, Vol. 9, 

No. 7 (Special Issue), 2020. – P. 187–196. ISSN 1927-6044 (Print) ISSN 1927-

6052 (Online) 

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/issue/view/925 (Scopus) 

3. Мартиненко М. Ю. Верифікація технології формування культури 

самостійної роботи студентів засобами дистанційного навчання. Вісник 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2016. Вип. 2 (3). С. 65–71. 

4. Мартиненко М. Ю. Використання ІКТ в процесі викладання англійської 

мови  як відображення інформаційно-комунікаційної компетентності 

викладача Вісник Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т. Г. Шевченка  Вип. 151.В 2-х томах. Том 1 / Чернігів. 

нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко. О. М. Чернігів: ЧНПУ, 

2018.  С. 105 108. (Серія: Педагогічні науки). 

5. Мартиненко М. Ю. Современный поход к преподаванию иностранных 

языков.  Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні 

проблеми сучасного суспільства: Матеріали V Міжнар.  наук-практ. конф. 

(Кременчук, 16-17 жовтня 2019 р.); Кременчук: ПП Щербатих, 2019. С.81–

82. 

6. Мартиненко М. Ю. Сучасні вимоги щодо формування іншомовної 

комунікативної компетентності (англійська мова). Інженерні та освітні 

технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний 

журнал]. Тематичний випуск «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, 

перспективи».  Кременчук: КрНУ, 2017. Вип. 3 (19). С. 117. 124. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний банк теоретичного матеріалу з граматики англійської 

мови: 

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm 

http://www.englishgrammar.org 

http://www.perfect-english-grammar.com/index.html 

2. Електронний банк граматичних вправ для самостійного опрацювання: 

http://www.englishexercises.org 

http://www.agendaweb.org 

http://www.adelescorner.org/index.html 

http://www.englishexercises.org 

3. Електронний банк навчального матеріалу з англійської мови: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ (Офіційний сайт British Council) 

http://www.eflnet.com (Intermediate and Advanced level) 

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm
http://www.englishgrammar.org/
http://www.perfect-english-grammar.com/index.html
http://www.englishexercises.org/
http://www.agendaweb.org/
http://www.adelescorner.org/index.html
http://www.englishexercises.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.eflnet.com/
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http://www.myenglishpages.com 

http://study-english.info (російською мовою) 

4. Електронний банк відео уроків з англійської мови: 

http://www.engvid.com 

5. Електронні словники: 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1 

http://www.lingvo.ua/ru 

 

 

 

http://www.myenglishpages.com/
http://study-english.info/
http://www.engvid.com/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1
http://www.lingvo.ua/ru
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