
Додаток 46  

до наказу ректора 

 від 24.09.2019 № 270-1 

 Форма № Н - 3.03у 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 
 
 

 

 

 

                                                     

ІНОЗЕМНА  МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 
_______________________________________________________________________________  

( назва навчальної дисципліни) 

 

ПРОГРАМА  

обов’язкової навчальної дисципліни підготовки 

_____бакалавр___________________  
(назва освітнього ступеня: бакалавр, магістр, доктор філософії) 

 

              спеціальності 014.11 – «Середня освіта (фізична культура)» 
______________________________ (шифр і назва спеціальності) 

 

освітньо-професійної програми 01 «Освіта\Педагогіка» 
                               ___________________________ (назва освітньо-професійної програми) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК – 2022 



2 

 

  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кременчуцьким національним університетом 

імені Михайла Остроградського 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:     к. пед. н., доц. О. В. Кондрашова,  

 

                                                               

                                                               

 

Обговорено та рекомендовано до видання методичною комісією КрНУ зі 

спеціальності 014.11 – «Середня освіта (фізична культура)» 

Протокол №   від  “      ”                   2022 р.   

Голова _______________ (_____________________)  

                  (підпис)                     (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  

 

ВСТУП 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Іноземна  мова» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми 014.11 – «Середня 

освіта (фізична культура)» спеціальності  освітньо-професійної програми 01 

«Освіта\Педагогіка»   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є обсяг з лексики та граматики 

іноземної мови рівнів A2 та В1, що дає можливість здійснювати усне та 

письмове спілкування англійською мовою та одержувати необхідну 

інформацію з іноземних загальноосвітніх та професійних видань.  

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на шкільному 

курсі іноземної мови, має тісний зв'язок з дисциплінами гуманітарного циклу. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Змістовий модуль 1. NATIONAL SPORTS AND HEALTH 

2. Змістовий модуль 2. EDUCATION THROUGH SPORT AND SPORTS EVENTS.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальних дисциплін «Іноземна  мова» є вивчення 

мови на професійному, побутовому та культурологічному рівнях; практичне 

володіння англійською мовою на автономному рівні, необхідному для ділового 

та професійного спілкування, реалізація на письмі комунікативних намірів, 

пов’язаних з виробничими умовами фаху; досягнення студентами рівня знань, 

відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість 

інструментального застосування іноземної мови. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисциплін «Іноземна  мова» є 

вивчення дисципліни «Іноземна мова» є вивчення лексичного, граматичного 

та фонетичного матеріалу, що забезпечує достатню комунікативну 

спроможність та надає можливість вести листування, проводити презентації, 

здійснювати спілкування та одержувати необхідну інформацію з іноземних 

джерел. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

Лексичний мінімум, що забезпечує студентам можливість вести бесіду на 

загальні теми та з фаху та одержувати інформацію з іноземних письмових та 

усних джерел; 

Граматичний мінімум, що базується на нормативній граматиці іноземної 

мови; 

вміти : 

Читати тексти англійською мовою з метою ознайомлення, вивчення та 

пошуку необхідної інформації з використанням словника та без нього; 

Вести монолог та діалог загального та професійно орієнтованого характеру. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

ЗК 5. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей та в міжнародному    

         середовищі, висловлюватись на фахові теми або теми особистих інтересів  

         іноземною мовою. 

ФК 8. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі,  використовувати 

           цифрові технології в освітньому процесі, використовувати наявні та нові  

           освітні ресурси. 

     Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких  

програмних результатів: 

ПРН14- Підходи до організації освітнього процесу з використанням цифрових 

              технологій (у т.ч. -  дистанційного навчання). Цифрові технології для 

              навчання та оцінювання знань учнів з предмету «фізична культура»  (е- 

              журнали, електронні форми оцінювання тощо). 

ПРН 21-Застосовувати інноваційні технології навчання, знати сучасні та  

               популярні рухові та оздоровчі програми. Використовувати їх елементи 

              на уроках фізкультури 

ПРН 22-Використовувати цифрові пристрої, їх базове програмне забезпечення. 

              Використовувати відкриті електронні (цифрові) освітні   ресурси     
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              педагогічного спрямування для професійного розвитку та обміну 

              педагогічним досвідом. Розвивати в себе та в учнів здатність 

              протистояти інформаційному тиску, усвідомлювати маніпуляції.  

ПРН 31- Аналізувати інформацію щодо освітніх інновацій, інноваційних  

              фітнес-  програм та обладнання  та інтегрувати їх у  власну педагогічну 

             практику. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин -  6 кредитів 

ECTS 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

1. Змістовий модуль 1. NATIONAL SPORTS AND HEALTH 

Тема 1. Introducing yourself  

Тема 2. Present simple.  

Тема 3. Appearance and personality  

Тема 4. Human Body.  

Тема 5. Healthy Lifestyle.  

Тема 6. Grammar: «Continuous Tenses».  

2. Змістовий модуль 2. EDUCATION THROUGH SPORT AND SPORTS 

EVENTS. 

Тема 1. «Grammar: Perfect Tenses».  

Тема 2. Careers in Sport.  

Тема 3. Sports Injuries.  

Тема 4. Olympic Games.  

Тема 5. Healthy Lifestyle.  

Тема 6. Values of Sport.  
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3. Рекомендована література 

Базова 

1. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів факультету 

фізичної культури, спорту та здоров’я: навч. посіб. / В. В. Кирикилиця, О. П. 

Яциняк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – 164 с 

2. Гошовська Л. М. Англійська мова : навч. посіб. для спец. та маг. спец. фіз. 

реабілітація / Гошовська Л. М., Юрко Н. А. - Львів : Манускрипт, 2015. — 100 

с. 

3. Кондрашова О.В., Мартиненко М.Ю. English for specific purpose. Кременчук: 

Видавництво «Християнська Зоря», 2013. – 118 с. 

3. Гордієнко М.Г., Поддубей О.В. Англійська мова для студентів 

першокурсників, – Кременчук: 1111 Щербатих, 2012. – 103 с. 

4. Sports: Book 1, Book 2 / V. Evans, J. Dooley, A. Graham. – Express Publishing, 

2012. – 40 p 

5. Куліш І.М., Безкопильний О.П. Англійська мова для студентів інститутів і 

факультетів фізичної культури. – Черкаси 2009.  

6. Проценко У.Р, Романчук О. Навчальний посібник з англійської мови. Для 

студентів І курсу факультетів фізичного виховання та спорту –  Львів 2008. 

7. Матвіяс О. Англійська мова : навч. посіб. для студ. І курсу факультетів 

фізичного виховання та спорту / Матвіяс Ольга, Юрко Надія. - Львів, 2007.  

8. Дмитрів У. Навчальний посібник з англійської мови для студентів І курсу 

факультетів фізичного виховання і спорту / Дмитрів Уляна, Боровська Ольга. - 

Львів : Українські технології, 2006. - 80 с. 

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

Edition. Pre-Intermediate. Student&apos;s Book/Work Book. – Oxford University 

Press, 2012. 

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

Edition. Intermediate. Student&apos;s Book/Work Book. – Oxford University Press, 

2012. 
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11. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. A Self-study Reference and 

Practice Book for 12. Elementary Students. 2d. ed., 2004 – 300. 

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

Book for Intermediate Students. 3d. ed., 2004 – 393. 

 

Допоміжна 

1. Марілені Малкогіанні, Гарольд Квінтон Мітчелл Джерело Grammar & 

Vocabulary Practice Intermediate B1 Student's Book»:, 3d. ed., 2013.– 136. 

2. https://miyklas.com.ua/p/english-language#program-10-11-klass 

4. Betty Azar. Fundamentals of English Grammar. Pearson Education, 3d. ed., 2009. – 

525  

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

ed., 2009. – 402 p. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

диф. залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

усний та письмовий контроль, доповіді, тестування. 


