
Силабус навчальної дисципліни
«ІНОЗЕМНА (АНГЛІЙСЬКА) МОВА»

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність: 013 Початкова освіта 
Освітньо-професійна програма: Початкова освіта
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 
Курс: 1-2
Семестр:  1-4

Факультет педагогічний
Кафедра теорії та методик початкової освіти
Викладачі:

             

ПІБ: Мєлєкєсцева Наталія Василівна
Посада: доцент кафедри теорії та методик початкової освіти
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Тел.: 0971602315
E-mail: melekesceva@kpnu.edu.ua 
Робоче місце: навчальний корпус №6 (вул. Симона Петлюри, 1б), 406 
ауд. (кафедра теорії та методик початкової освіти). 
Профайл викладача: http://kmd.kpnu.edu.ua/sklad-
kafedry/mieliekiestseva-nataliia-vasylivna/ 
ПІБ: Олинець Тетяна Василівна
Посада: старший викладач кафедри теорії та методик початкової 
освіти
Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук
Тел.: 0677344009
E-mail: olynets@kpnu.edu.ua 
Робоче місце: навчальний корпус №6 (вул. Симона Петлюри, 1б), 406 
ауд. (кафедра теорії та методик початкової освіти). 
Профайл викладача: http://kmd.kpnu.edu.ua/sklad-kafedry/olynets-
tetiana-vasylivna/ 

Лінк на освітній контент 
дисципліни

Посилання  на  дисципліну,  розміщену  в  середовищі  системи 
дистанційного  навчання  Кам’янець-Подільського  національного 
університету  імені  Івана  Огієнка 
(Moodle)  https://moodle.kpnu.edu.ua/user/view.php?  
id=391&course=1048&showallcourses=1
https:  //moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=3802   

Статус дисципліни навчальна дисципліна обов’язкового компонента із дисциплін 
загальної підготовки

Обсяг дисципліни, 
кредити ЄКТС / години

8 кредитів ЄКТС / 240 год.

Мова викладання англійська
Форми навчання Очна, дистанційна, змішана.
Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 
на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 
в  роботу  інших  студентів  становлять,  але  не  обмежують  приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності  в  письмовій  роботі  студента  є  підставою  для  її 
незарахування  викладачем,  незалежно  від  масштабів  плагіату  чи 
обману.
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Відвідування  занять.  Очікується,  що  всі  студенти  відвідають  усі 
лекції  і  практичні  заняття  курсу.  Студенти  мають  інформувати 
викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 
студенти  мають  дотримуватися  термінів  виконання усіх  видів  робіт, 
передбачених курсом.
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти підтримується.

Що будемо вивчати? Предмет вивчення дисципліни: сучасна літературна англійська мова.
Чому це треба вивчати? Мета вивчення дисципліни – формування іншомовної комунікативної, 

лінгвістичної  та  соціокультурної  компетентності  майбутніх  учителів 
іноземної  мови  початкової  школи,  які  допоможуть  їм  стати 
ефективними  користувачами  мови  в  різноманітних  ситуаціях 
соціального, навчально-академічного та професійного спілкування

Яких результатів можна 
досягнути? 

Знати  лексико-граматичний  матеріал  у  межах  програми;  розуміти 
мовлення студентів, викладачів, диктора на аудіо- та відеоносіях, що 
містить  необхідну  інформацію  для  функціонування  в  академічній, 
професійній та побутовій сферах; писати відповідно до каліграфічних 
та  орфографічних  норм,  правильно  вживати  лексико-граматичні 
структури,  необхідні  для  гнучкого  використання  у  комунікативній 
діяльності;  практично  володіти  іноземною  мовою  для  ефективного 
мовного функціонування в академічному, професійному та побутовому 
середовищі; використовувати знання та вміння відповідно до ситуації 
та мети в професійній діяльності вчителя англійської мови початкової 
школи.

Як можна використати набуті 
знання та уміння?

Дисципліна сприяє формуванню у студентів таких компетентностей: 
загальних компетентностей (ЗК):

1. загальнонавчальна;
2. інформаційно-аналітична; 
3. дослідницько-праксеологічна;
4. комунікативна; 
5. громадянська; 
6. етична;
7. соціокультурна;
8. міжособистісної взаємодії;
9. адаптивна;
10. здоров язбережувальна;՚
11. інформаційно-комунікаційна;

фахових компетентностей (ФК): 
 здатність до здійснення комунікації англійською мовою в усній і 
писемній формах у межах визначеної тематики.

Зміст дисципліни ЗМ 1. About myself. My family and friends. Man's appearance and 
character. Daily programme. My house/ flat. The Pronoun. Forms of the 
verb “to be”, “to have”. The construction “there+be”. Types of questions.
ЗM 2. Modern life. Shopping. Meals. Weather and climate. The Noun. The 
Adjective. The Adverb.
ЗM 3. The world around me. Travelling. Ukraine. Kyiv. Getting about 
town. Kamianets-Podilskyi. My native town / village. The Numeral. The 
Preposition.
ЗM 4. Education. Education in Ukraine. Primary and secondary education. 
Higher education. My university. The education system of Great Britain. 
The education system of the USA. Teaching. The article.

Методи навчання Інтегровані методи (словесні, практичні, наочні, дистанційні), які 
забезпечують оптимальні шляхи досягнення навчальної мети.

Міждисциплінарні зв’язки Із практичним курсом англійської мови, теоретичними основами 
початкового курсу англійської мови. 

Інформаційне забезпечення
з репозитарію та фонду КПНУ

1. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови. Довід-
ник. Київ : ТОВ «ВП Логос-М», 2016. 341 с.
2. Янсон  В.В.,  Свистун  Л.В.,  Богатирьова  С.Т.,  Лежньов  С.М.  A 
Practical  Guide  for  Learners  of  English.  Course  1.  Київ  :  ТОВ  «ВП 



Логос», 2015. 368 с. 
3. Face 2 Face with English : навчально-методичний посібник для сту-
дентів вищих навчальних закладів. Видання друге, виправлене, допов-
нене / Упорядники А.В. Уманець, Т.І. Балакірєва, А.М. Гудзяк та ін.; за 
ред.  А.В.  Уманець.  Кам’янець-Подільський  :  ПП  Буйницький  О.А., 
2008. 280 с.

Обсяг дисципліни (години) та 
види занять

Денна форма: 2019-2020: практичні (96 год.), самостійна робота (144 
год.)
2020-2021: практичні (120 год.), самостійна робота (120 год.)
Заочна форма: -

Поточний контроль Практичні заняття, модульна робота, самостійна робота 
Підсумковий контроль Залік, екзамен
Локація Згідно з розкладом:

https://sites.google.com/kpnu.edu.ua/shedule-pf-kpnu/shedule-pf/pedshe?
authuser=0  
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