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1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета навчальної дисципліни – надати студентам систематизовані 

знання з курсу навчання англійської мови, поглибити навички англомовної професійно 

орієнтованої комунікативної компетентності для забезпечення їхнього ефективного 

спілкування в академічному та професійному середовищах. Навчальна програма 

дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою А1/A2. 

Предмет: Іноземна мова. 

Цілі дисципліни «Іноземна мова»: 

- формувати, поглиблювати та удосконалювати різні види мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, читання, реферування, письмо, переклад, спілкування у професійній сфері) 

для формування основних складових іншомовної професійної комунікативної 

компетентності в контексті розвитку соціальної роботи в Україні. 

- здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною 

навчальною програмою;  

- розуміти на слух зміст автентичних фахових текстів;  

- читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння 

змісту; 

 - здійснювати професійне спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених 

завдань;  

- адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших 

навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною 

мовою;  

- використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів;  

- критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;  

- висловлювати свої думки, почуття та ставлення;  

- ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування;  

- обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;  

- ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення 

іноземних мов. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 лексичний матеріал (теоретичний матеріал із основних тем дисципліни); 

 визначення основних понять життєвої компетентності працівника соціальної сфери 

за базовим компонентом соціальної системи освіти;  

 значення термінологічної лексики та реплік-кліше наукового етикету,  соціальної 

роботи, комунікації в мережі Інтернет; 

 граматичний матеріал (складне речення; типи підрядних речень; непряма мова; 

граматичні емфатичні конструкції; граматичні особливості та синтаксичні функції 

інфінітива; функції герундія в реченні; дієприкметникові комплекси, їхні види та 

синтаксичні функції); 

 уміти:  

• формулювати чіткі, детальні повідомлення з різних тем; відстоювати свою точку зору на 
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певну проблему та вичерпно аргументувати всі «за» і «проти»; 

• інтерпретувати аутентичні фахові тексти соціального спрямування та розуміти на слух 

до 90% мовлення носія у рамках заданої теми; 

• писати резюме з прочитаної статті та розширювати його своїми власними думками;  

• демонструвати ґрунтовні навички ділового та електронного листування;  

• робити українсько-англійський і англо-українські переклади текстів із заданої теми. 

 

володіти: 

• уміннями ознайомлювального, аналітичного, проглядовопошукового читання фахових 

текстів; навичками і вміннями написання та редагування тексту з фаху; 

• правилами монологічного і діалогічного мовлення; 

• низкою індивідуально-особистісних комунікативно-фахових стратегій. 

2. Цикл загальних компетентностей 

Найменування навчальної дисципліни: Іноземна мова 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

студент 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності 

 ЗК 4. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою.  

 ЗК 5. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

 ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу   інформації з різних 

джерел. 

 ЗК 7. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології.  

 ЗК 8. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

Спеціальні компетентності 

 СК 3. Здатність вести документацію 

під час виявлення потенційних отримувачів 

соціальних послуг. 

 СК 4. Здатність до розуміння 

соціально-психологічних явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації 

 РН 1. Здійснювати пошук, аналіз та 

оброблення інформації для розв’язання 

професійних завдань. 

 РН 2. Володіти державною та іноземною 

мовами у професійному середовищі. 

 РН 4.  Застосовувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології та 

методи соціальної роботи для вирішення 

професійних задач. 

 РН 8. Вести документацію з 

організації соціального обслуговування та 

допомоги, обліку та звітності. 

 РН 14. Планувати, аналізувати, 

контролювати й оцінювати власну роботу і 

роботу інших осіб у спеціалізованому 

контексті. 
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особистості. 

 СК 8. Здатність до надання допомоги 

та підтримки клієнтам із врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових 

відмінностей, гендерних, етнічних та інших 

особливостей. 

 СК 9. Здатність застосовувати сучасні 

технології та методи професійної 

діяльності. 

 СК 10. Здатність взаємодіяти з 

клієнтами, представниками різних 

професійних груп та громад. 

3. ДЕСКРИПТОРИ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ НА РІВНІ А1/A2 

ЗА ВИДАМИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Рівень 

володіння 

мовою 

Вид 

мовленнєвої 

діяльності 

Дескриптори критеріїв 

 

А1/A2 

Усне 

мовлення: 

 

говоріння (діалог) ─ студент може брати участь у 

діалозі, якщо його співрозмовник повторює на його 

прохання в уповільненому темпі свій вислів або 

перефразовує його, а також допомагає сформулювати 

те, що студент намагається сказати, ставити прості 

запитання та відповідати на них у межах відомих або 

цікавих для нього тем; 

говоріння (монолог) ─ студент уміє, використовуючи 

прості фрази й пропозиції, розповісти про місто, де 

мешкає, та людей, яких знає; 

А1/A2 Письмо: 

 

студент уміє писати прості листівки (наприклад, 

поздоровлення зі святом), заповнювати формуляри, 

вносити своє прізвище, національність, адресу в 

реєстраційний лист у готелі. 

А1/A2 

 

Читання: 

 

студент розуміє знайомі імена, слова, а також дуже 

прості пропозиції в оголошеннях, на плакатах або в 

каталогах; 

А1/A2 Аудіювання: 

 

студент розуміє окремі знайомі слова й дуже прості 

фрази під час повільного та чіткого мовлення в 

ситуаціях повсякденного спілкування, коли говорять 

про нього, його родину та найближче оточення; 

 
4. Зміст дисципліни: 

Змістовий модуль 5. Життя в місті. Сім’я. 

Тема 10. Місця та будівлі. Гр: The passive  present simple.  

Тема10.1 . Житло. Кімнати. Речі в будинку. Гр: The passive  past simple.  

Тема 10.2. Визначні будівлі.  Гр:  роки, дати.  

Тема 11.1. Спорт. Жити заради спорту. Гр: порядок слів у питальних реченнях.  

Тема 11.2. Піклування про фігуру. Гр: дієслова з - ing закінченням.  
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Тема 12 . Сім’я. Члени сім’ї. Гр: Possessive adjectives.  

Тема 12.1. Генеалогічне дерево. Гр: Possessive pronouns.  

Тема 12.2. Великі та малі сім’ї.  Гр: Subject. object and reflexive pronouns.  

Змістовий модуль 6. Навчання, робота і цікаві факти 

Тема 13. Погода.   Пори року. Гр: порівняльні конструкції: (not) as..as. enough and too.  

Тема 13.1. Погодні явища. Гр: Ступені порівняння прикметників.  

Тема 13.2. Погіршення погодніх умов. Аудіювання.  

Тема 14.  Книжки та навчання.  Гр: position of adjectives – I prefer/ would like to do…. 

Тема 14.1. Щось хороше для читання. Гр: виконання граматичних вправ. Усна тема 

«Улюблена книжка».  

Тема 14.2.  Вивчення нового.  Гр: Питання з – like.  

Тема 15.1.  Ринок праці. Зайнятість. Гр: present perfect/ just and jet.  

Тема 15.2. Робота. Години роботи.  Аудіювання.  

Змістовий модуль 7. Транспорт. Мандрівки. Відпочинок. Наука та новітні технології 

Тема 16. Транспорт. Засоби транспорту. Гр: - Модальні дієслова 2: must, mustn’t, don’t have to.  

Тема 16.1. Мандрівки. Гр: - Модальні дієслова: should, need to, needn’t.  

Тема 16.2. Відпочинок. Вихідний день. Питання і відповіді. Діалогічне мовлення.  

Тема 17. Наука та новітні технології. Гр: Infinitive of purpose.  

Тема 17.1. Нові ідеї та тотальне техно. Гр: The infinitive with and without to. 

Змістовий модуль 8.  Здоров’я і зовнішній вигляд людини. Мова та спілкування. Відомі 

особистості 

Тема 18. Здоров’я та добробут. Гр: Word order of time phrases.  

Тема 18.1. Тримамись у формі та жити довго і щасливо. Гр: First conditional.  

Тема 19. Мова та спілкування. Гр: Prepositins of place.  

Тема 19.1. Давайте поспілкуємося. Різноманіття мов. Гр: Prepositions of time.  

Тема 20. Люди. Відомі особистості.  Гр: Review of tences.  

Тема 20.1. Успішні та везучі люди. Гр: Review of tences.  

Змістовий модуль 9.  Тематика професійного спрямування 

Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей. Есе на тему «Робота соціального 

працівника з обдарованими дітьми». 

Читання  і опрацювання текстів. Способи читання техніка перекладу текстів професійного 

спрямування. 

Умови соціалізації дітей з тимчасово окупованих територій України.  

Написання ел. листів з висвітленням власного бачення проблеми. 

Соціалізація осіб з інвалідністю.  

Відтворити у вигляді схеми основні положення тексту професійного спрямування і 

прокоментувати. 

Інноваційні технології в соціальній роботі. Повторення граматичної теми «Типи питальних 

речень». Складання питань до автора прочитаного тексту. Презентація на тему «Інноваційні 

технології в соціальній роботі» 
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Попередження негативного впливу інтернет-мереж. 

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми 

Усього Практичні 

Заняття 

СРС 

III семестр 

Змістовий модуль 5. Життя в місті. Сім’я. 

Тема 10. Місця та будівлі. Гр: The passive  present 

simple. Самостійна робота: Складання діалогів, 

використовуючи активну лексику. 

4 2 2 

Тема10.1 . Житло. Кімнати. Речі в будинку. Гр: The 

passive  past simple. Самостійна робота: Есе На тему 

«Будинок моєї мрії». 

4 2 2 

Тема 10.2. Визначні будівлі.  Гр:  роки, дати. 

Самостійна робота: Діалогічне мовлення на тему 

«Екскурсія містом». 

3 2 1 

Тема 11.1. Спорт. Жити заради спорту. Гр: порядок 

слів у питальних реченнях. Самостійна робота: 

Складання діалогів, використовуючи активну лексику. 

3 2 1 

Тема 11.2. Піклування про фігуру. Гр: дієслова з - ing 

закінченням. Самостійна робота: Діалогічне мовлення 

на тему «Як залишатися у формі». 

4 2 2 

Тема 12 . Сім’я. Члени сім’ї. Гр: Possessive adjectives. 

Самостійна робота: Складання діалогів, 

використовуючи активну лексику. 

3 2 1 

Тема 12.1. Генеалогічне дерево. Гр: Possessive 

pronouns. Самостійна робота: Есе На тему «Мій 

родовід». 

3 2 1 

Тема 12.2. Великі та малі сім’ї.  Гр: Subject, object and 

reflexive pronouns. Самостійна робота: Підготовка до 

модульної контрольної роботи. 

4 2 2 

Контроль модуля 5. 2 2  

Разом – модуль 5 30 18 12 

Змістовий модуль 6. Навчання, робота і цікаві факти. 

Тема 13. Погода.   Пори року. Гр: порівняльні 

конструкції: (not) as..as. enough and too. Самостійна 

робота: есе на тему «Минулі канікули». 

3 2 1 

Тема 13.1. Погодні явища. Гр: Ступені порівняння 

прикметників. Самостійна робота: Складання діалогів, 

використовуючи активну лексику. 

4 2 2 

Тема 13.2. Погіршення погодніх умов. Аудіювання. 

Самостійна робота: Засвоєння лексичних одиниць до 

теми. 

4 2 2 

Тема 14.  Книжки та навчання.  Гр: position of 

adjectives – I prefer/ would like to do… Самостійна  
4 2 2 
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робота: виконання лексичних, граматичних та 

фонетичних вправ у Workbook. 

Тема 14.1. Щось хороше для читання. Гр: виконання 

граматичних вправ. Усна тема «Улюблена книжка». 

Самостійна робота: Засвоєння лексичних одиниць до 

теми. 

4 2 2 

Тема 14.2.  Вивчення нового.  Гр: Питання з – like. 

Самостійна робота: Есе На тему «Мої плани на 

майбутнє». 

3 2 1 

Тема 15.1.  Ринок праці. Зайнятість. Гр: present 

perfect/ just and jet. Самостійна робота: Есе На тему 

«Робота моєї мрії». 

4 2  

Тема 15.2. Робота. Години роботи.  Аудіювання. 

Самостійна робота: Підготовка до модульної 

контрольної роботи. 

4 2 2 

Контроль модуля 6. 2 2  

Разом – модуль 6 30 18 12 

Разом за ІII семестр 60 36 24 

IV семестр 

Змістовий модуль 7. Транспорт. Мандрівки. Відпочинок. Наука та новітні технології. 

Тема 16. Транспорт. Засоби транспорту. Гр: - 

Модальні дієслова 2: must, mustn’t, don’t have to. 

Самостійна робота: Складання діалогів на тему 

«Напрямок руху». 

3 2 1 

Тема 16.1. Мандрівки. Гр: - Модальні дієслова: should, 

need to, needn’t. Самостійна робота:  Есе на тему «Мій 

досвід подорожування». 

3 2 1 

Тема 16.2. Відпочинок. Вихідний день. Питання і 

відповіді. Діалогічне мовлення. Самостійна робота: Есе 

на тему «Минулі канікули». 

3 2 1 

 Тема 17. Наука та новітні технології. Гр: Infinitive of 

purpose. Самостійна робота: Засвоєння лексичних 

одиниць до теми. 

3 2 1 

Тема 17.1. Нові ідеї та тотальне техно. Гр: The 

infinitive with and without to. Самостійна робота: 

Опрацювання лексичного, граматичного, фонетичного 

матеріалу з Workbook. 

3 2 1 

Контроль модуля 7 3 2 1 

Разом – модуль 7 18 12 6 

Змістовий модуль 8.  Здоров’я і зовнішній вигляд людини. Мова та спілкування. Відомі 

особистості 

Тема 18. Здоров’я та добробут. Гр: Word order of time 

phrases. Самостійна робота: Усна тема «У лікаря». 
3 2 1 

Тема 18.1. Тримамись у формі та жити довго і 

щасливо. Гр: First conditional. Самостійна робота: 

Засвоєння лексичних одиниць до теми. 

3 2 1 

Тема 19. Мова та спілкування. Гр: Prepositins of place. 

Самостійна робота: Складання діалогів, 

використовуючи активну лексику. 

3 2 1 
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Тема 19.1. Давайте поспілкуємося. Різноманіття мов. 

Гр: Prepositions of time. Самостійна робота: Діалогічне 

мовлення на тему «Як встановити контакт з 

іноземцями». 

3 2 1 

Тема 20. Люди. Відомі особистості.  Гр: Review of 

tences. Самостійна робота: Есе На тему «Визначні 

люди». 

4 2 2 

Тема 20.1. Успішні та везучі люди. Гр: Review of 

tences. Самостійна робота: Підготовка до модульної 

контрольної роботи. 

3 2 1 

Контроль модуля 8 2 2  

Разом модуль  21 14 7 

Змістовий модуль 9.  Тематика професійного спрямування 

Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих 

дітей.  Самостійна робота: Есе на тему «Робота 

соціального працівника з обдарованими дітьми». 

4 2 2 

Читання  і опрацювання текстів. Способи читання 

техніка перекладу текстів професійного спрямування. 

Самостійна робота: Укладання словника професійних 

термінів. 

3 2 1 

Умови соціалізації дітей з тимчасово окупованих 

територій України.  

Гр.: Повторення граматичних тем. Самостійна робота: 

Написання ел. листів з висвітленням власного бачення 

проблеми. 

3 2 1 

Соціалізація осіб з інвалідністю. Самостійна робота: 

Відтворити у вигляді схеми основні положення тексту 

професійного спрямування і прокоментувати. 

2 2 1 

Інноваційні технології в соціальній роботі. Гр.: 

Повторення граматичної теми «Типи питальних 

речень». Складання питань до автора прочитаного 

тексту. Самостійна робота:  Презентація на тему 

«Інноваційні технології в соціальній роботі» 

3 2 1 

Попередження негативного впливу інтернет-мереж. 

Самостійна робота:  Монологічне мовлення. 

Повторення курсу. 

3 2 1 

Контроль модуля 9. 2 2  

Разом модуль 9 21 14 7 

Разом за __ІV __ семестр 60 40 20 

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Перелік практичних занять для студентів денної форми навчання 

ІІI семестр 

№ 

з/п 
Тема практичних занять 

Кількість 

годин 

1 Місця та будівлі. Гр: The passive  present simple. 2 
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2 Житло. Кімнати. Речі в будинку. Гр: The passive  past simple. 2 

3 Визначні будівлі.  Гр:  роки, дати. 2 

4 Спорт. Жити заради спорту. Гр: порядок слів у питальних реченнях. 2 

5 Піклування про фігуру. Гр: дієслова з - ing закінченням. 2 

6 Сім’я. Члени сім’ї. Гр: Possessive adjectives. 2 

7 Генеалогічне дерево. Гр: Possessive pronouns. 2 

8 Великі та малі сім’ї.  Гр: Subject. object and reflexive pronouns. 2 

9 Контроль модуля 5. 2 

10 Погода.   Пори року. Гр: порівняльні конструкції: (not) as..as. enough and too. 2 

11 Погодні явища. Гр: Ступені порівняння прикметників. 2 

12 Погіршення погодніх умов. Аудіювання. 2 

13 Книжки та навчання.  Гр: position of adjectives – I prefer/ would like to do… 2 

14 Щось хороше для читання. Гр: виконання граматичних вправ. 2 

15 Вивчення нового.  Гр: Питання з – like. 2 

16 Ринок праці. Зайнятість. Гр: present perfect/ just and jet. 2 

17 Робота. Години роботи.  Аудіювання. 2 

18 Контроль модуля 6. 2 

 Разом за _III__ семестр 
36 

 

 

Перелік практичних занять для студентів денної форми навчання 

__IV__ семестр 

№ 

з/п 
Тема практичних занять 

Кількіст

ь годин 

1 
Транспорт. Засоби транспорту. Гр: - Модальні дієслова 2: must, mustn’t, don’t 

have to. 
2 

2 Мандрівки. Гр: - Модальні дієслова: should, need to, needn’t. 2 

3 Відпочинок. Вихідний день. Питання і відповіді. 2 

4 Наука та новітні технології. Гр: Infinitive of purpose. 2 

5 Нові ідеї та тотальне техно. Гр: The infinitive with and without to. 2 

6 Контроль модуля 7 2 

7 Здоров’я та добробут. Гр: Word order of time phrases. 2 

8 Тримамись у формі та жити довго і щасливо. Гр: First conditional. 2 

9 Мова та спілкування. Гр: Prepositins of place. 2 

10 Давайте поспілкуємося. Різноманіття мов. Гр: Prepositions of time. 2 

11 Люди. Відомі особистості.  Гр: Review of tences. 2 

12 Успішні та везучі люди. Гр: Review of tences. 2 
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13 Контроль модуля 8 2 

14 Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей. 2 

15 Умови соціалізації дітей з тимчасово окупованих територій України.  2 

16 Соціалізація осіб з інвалідністю.  2 

17 
Інноваційні технології в соціальній роботі. Повторення граматичної теми 

«Типи питальних речень». 
2 

18 Попередження негативного впливу інтернет-мереж. 2 

19 Монологічне мовлення. Повторення курсу. 2 

20 Контроль модуля 9. 2 

 Разом за _IV__ семестр 40 

 
Самостійна робота ( IІІ семестр) 

 

№ 

з/п 
Тема самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 
Самостійна робота: Складання діалогів, використовуючи активну 

лексику. 
2 

2 Самостійна робота: Есе На тему «Будинок моєї мрії». 2 

3 Самостійна робота: Діалогічне мовлення на тему «Екскурсія містом». 2 

4 
Самостійна робота: Складання діалогів, використовуючи активну 

лексику. 
2 

5 
Самостійна робота: Діалогічне мовлення на тему «Як залишатися у 

формі». 
2 

6 
Самостійна робота: Складання діалогів, використовуючи активну 

лексику. 
2 

7 Самостійна робота: Есе На тему «Мій родовід». 1 

8 Самостійна робота: Підготовка до модульної контрольної роботи. 2 

9 Самостійна робота: есе на тему «Минулі канікули». 2 

10 
Самостійна робота: Складання діалогів, використовуючи активну 

лексику. 
2 

11 Самостійна робота: Засвоєння лексичних одиниць до теми. 2 

12 
Самостійна  робота: виконання лексичних, граматичних та фонетичних 

вправ у Workbook. 
1 

13 
Усна тема «Улюблена книжка». Самостійна робота: Засвоєння 

лексичних одиниць до теми. 
2 

 Разом за _IІІ__ семестр 24 

Самостійна робота IV семестр 

№ 
Тема самостійної роботи 

Кількість 

годин 
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з/п 

1 Самостійна робота: Складання діалогів на тему «Напрямок руху». 1 

2 Самостійна робота:  Есе на тему «Мій досвід подорожування». 1 

3 Діалогічне мовлення. Самостійна робота: Есе на тему «Минулі канікули». 1 

4 Самостійна робота: Засвоєння лексичних одиниць до теми. 1 

5 
Самостійна робота: Опрацювання лексичного, граматичного, фонетичного 

матеріалу з Workbook. 
1 

6 Самостійна робота: Усна тема «У лікаря». 1 

7 Самостійна робота: Засвоєння лексичних одиниць до теми. 1 

8 Самостійна робота: Складання діалогів, використовуючи активну лексику. 1 

9 
Самостійна робота: Діалогічне мовлення на тему «Як встановити контакт з 

іноземцями». 
2 

10 Самостійна робота: Есе На тему «Визначні люди». 1 

11 Самостійна робота: Підготовка до модульної контрольної роботи. 1 

12 Есе на тему «Робота соціального працівника з обдарованими дітьми». 1 

13 
Читання  і опрацювання текстів. Способи читання техніка перекладу текстів 

професійного спрямування. 
1 

14 Укладання словника професійних термінів. 1 

15 Написання ел. листів з висвітленням власного бачення проблеми. 1 

16 
Відтворити у вигляді схеми основні положення тексту професійного 

спрямування і прокоментувати. 
1 

17 
Складання питань до автора прочитаного тексту. Презентація на тему 

«Інноваційні технології в соціальній роботі» 
1 

18 
Монологічне мовлення. Повторення курсу. 

 
2 

 Разом за _IV__ семестр 20 

7. Методи навчання 

1. Пояснювально-ілюстративний. 

2. Репродуктивний. 

3. Проблемний. 

4. Частково-пошуковий. 

5. Дослідницький. 

8. Форми контролю: 

 усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку практичного 

заняття з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв.); 

 письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці 

практичного заняття (5-10 хв.). 

 перевірка виконання самостійних завдань; 

 тестова перевірка знань студентів; 

 модульний контроль; 

  інші форми. 
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З усіх видів навчальної діяльності самостійна робота студента (СРС) значною мірою 

забезпечує формування самостійності як провідної риси особистості студента. Самостійна 

робота завершує завдання усіх видів навчальної діяльності, адже знання, що не стали 

об’єктом власної діяльності, не можуть вважатися дійсним надбанням студента. 

Оцінювання СРС впродовж семестру є обов’язковою складовою поточної оцінки з 

навчальної дисципліни. СРС перевіряється і оцінюються викладачем у позааудиторний 

час. При кредитно-модульній системі навчання теми самостійної роботи входять також у 

модулі, які контролюються після закінчення логічно завершеної частини практичних 

занять та їх результати враховуються при виставленні поточної та підсумкової оцінки. 

 

9. Оцінювання результатів навчання 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна 

кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність під час семестру становить  100 

балів. 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань студентів. 

Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час 

практичних занять. 

 

Поточний контроль та самостійна робота Всього 
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Вимоги до заліку 

Залік з англійської мови ставиться за підсумками поточної успішності І семестру: 

- успішне виконання усіх ключових індивідуальних і групових навчальних завдань у 

межах тем змістовних модулів; 

- успішне виконання завдань для самостійної роботи студента; 

- успішне виконання завдань модульного контролю. 

Вимоги до іспиту 

Іспит з іноземної мови передбачений навчальним планом для студентів спеціальності 

231 Соціальна робота у четвертому семестрі. Іспит передбачає перевірку і оцінку 

сформованості у студентів іншомовної комунікативної компетентності рівня А1-А2. (згідно з 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти). Під час іспиту студенти повинні 

продемонструвати володіння англійською мовою в усній та письмовій формах на базі 

лексичного та граматичного запасу в обсязі програмних вимог. 

Іспит складається з трьох питань і оцінюється у 100 балів:  

1. Підсумковий тест   2.Аудіювання  3.Комунікативний аспект 

Умовою допуску студентів до складання іспиту є: 

- успішне виконання всіх ключових індивідуальних  та групових навчальних завдань у 

межах тем змістовних модулів; 
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- успішне виконання завдань самостійної роботи студента; 

- успішне виконання завдань модульного контролю. 

Зміст іспиту 

1. Лексико-граматичний тест для перевірки рівня сформованості у студентів лексичної 

та граматичної складових іншомовної компететності. 

2. Аудіювання тексту відповідної складності з подальшим виконанням завдання на 

розуміння 

3. Спілкування / презентація на одну з тем соціо-культурної чи професійної тематики (з 

візуальними опорами). 

І питання –  ТЕСТ  (READING AND WRITING)   50 балів 

Виконання тестових завдань на перевірку навичок читання, а також знань з граматики, 

лексики та матеріалу професійного  спрямування. 

При виконанні тестових завдань закритого і відкритого типу студент отримує по 1 балу за 

кожну правильну відповідь. 

ІІ питання – Аудіювання  (LISTENING)    20 балів 

 Для перевірки аудіативних умінь (слухання й розуміння усного мовлення) студентам 

пропонується прослухати незнайомі тексти двічі. Після прослуховування студенти усно та 

письмово виконують завдання на розуміння фактичного змісту сприйнятих на слух текстів, 

відтворюють послідовність подій; встановлюють смислові, причинно-наслідкові зв’язки.  

Усі завдання складені відповідно до орієнтовних вимог до контролю та оцінювання 

навчальних досягнень студентів ВНЗ немовних спеціальностей рівня А2, а також обсягу 

навчального матеріалу чинної програми з дисципліни.  

Для письмової перевірки аудіативних умінь викладач добирає тестові завдання закритого типу 

з вибором однієї правильної відповіді серед кількох запропонованих варіантів (по 1 балу за 

кожну правильну відповідь).  

ІІІ питання – Комунікативний аспект (Speaking )    30 балів 

Передбачає перевірку сформованості у студентів мовної, комунікативної та професійної 

компетентності в усній формі, вміння формулювати думки в різних видах мовленнєвої 

діяльності і сферах спілкування; знання граматичних засад англійської мови; оцінювання 

лексичного запасу, його вільного використання в рецептивних та продуктивних видах 

мовленнєвої діяльності на задані теми: 

Формула розрахунку балів виведення підсумкової оцінки. 

 Оцінку за семестр умовно позначимо латинською літерою А, де 

     А1-100 балів за І семестр 

     А2- 100 балів за ІІ семестр 

з яких виводимо Ас- середнє арифметичне за обидва семестри  

А1+А2 

2 
Ас = 
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 Оцінку за підсумкову екзаменаційну роботу (Тест + Аудіювання + Комунікативний 

аспект = 100 балів) умовно позначимо літерою В 

Таким чином,  

Ас + В  

                                         2  

 

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ 

Усне мовлення: 

1. Робочий день соціального працівника 

2. Сім’я- як соціальна одиниця 

3. Професія соціального працівника 

4. Загальні потреби 

5. Соціальна робота в Англії 

5. Моє студентське життя  

6. Моя особистість 

7. Родинні зв’язки 

8. Проведення вільного часу. Хобі. 

9. Час і гроші. 

10. Їжа та напої.  

11. Країни та національності 

12. Традиційні святкування та фестивалі в англомовних країнах 

13. Предмети в домі. 

14. Мій робочий день. 

15. Вільний від роботи час 

16. Особливі дні і дати 

17. Традиції сніданків у світі. 

18. Відомі фільми 

19. Змагання 

20. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей 

21. Умови соціалізації дітей з тимчасово окупованих територій 

22. Соціалізація осіб з інвалідністю 

23. Інноваційні технології в соціальній роботі 

24. Попередження негативного впливу інтернет-мереж 

Граматичний матеріал: 

Перелік граматичних тем: 

1. Конструкція -There is/There are 

2. Present Simple 

3. Іменник. Злічувані та незлічувані іменники 

4. Конструкції How many/ how much 

5. Множина іменника 

6. Теперішній неозначений час. Стверджувальна, заперечна, запитальна форми 

7. Сполучники 

8. Числівники 

9. Минулий неозначений час. Правильні та неправильні дієслова 

=   РЕЗУЛЬТАТ 
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10.  Past Simple та –ago 

11. Займенник 

12. Ступені порівняння прикметників та прислівників 

13. Тривалі часи 

14. Модальні дієслова 

15. Майбутній час 

16. Наказовий спосіб 

17. Present Perfect 

18. Присвійний відмінок іменника 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

 
Залік 

90-100 A Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 B 
Добре 

71-80 C 

61-70 D 
Задовільно 

51-60 E 

21-50 FX 
Незадовільно Не зараховано 

0-20 F 
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   Інтернет ресурси: 

1. teachingenglish.org.uk 

2. Engvid.com 

3. LearnEnglish  

4. englishtips.org 

5. BBCLearning English  

6. Real-english.com  
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