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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Іноземна мова  

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) рівень 

Освітня програма: 014.11- «Середня освіта (Фізична 

культура)» 

Рік навчання 3, семестр 5 

Кількість кредитів: 6, Мова викладання: англійська 

Звітність: диф. залік 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Кондрашова  Ольга  Володимирівна 

Профайл викладача http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=21  

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

Телефон: +38(067)7173921 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher  

 http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Практичні заняття (на основі проблемного 

викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких методів), самостійна 

робота з використанням навчальної та наукової літератури, консультування з 

викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни «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. 

Основними завданнями 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. 

Компетентності та програмні результати навчання 

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  

http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=21
mailto:inmov.krnu@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
http://193.189.127.179:5010/
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         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     

              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. 

 

Структура курсу 

 
К-сть год. 

денна/заочна 

ф.н. Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
а

м
.р . 

Змістовий модуль 1. NATIONAL SPORTS AND HEALTH 

 5 10 

Тема 1. 

Introducing 

yourself and 

others 

програмні результати: Здатність 

спілкуватися з експертами з інших 

галузей та в міжнародному     

середовищі, висловлюватись на фахові 

теми або теми особистих інтересів  

іноземною мовою, та орієнтуватися в 

інформаційному просторі,  

використовувати   цифрові технології в 

освітньому процесі, використовувати 

наявні та нові   освітні ресурси 

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 
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оцінювання 

тощо). 

 

 5 10 

Тема 2.  Simple 

tenses. Article програмні результати: Здатність 

спілкуватися з експертами з інших 

галузей та в міжнародному     

середовищі, висловлюватись на фахові 

теми або теми особистих інтересів  

іноземною мовою, та орієнтуватися в 

інформаційному просторі,  

використовувати   цифрові технології в 

освітньому процесі, використовувати 

наявні та нові   освітні ресурси. 

 

Застосовувати 

інноваційні 

технології 

навчання, знати 

сучасні та  

популярні рухові 

та оздоровчі 

програми. 

Використовувати 

їх елементи     

уроках 

фізкультури 

 

 5 10 

Тема 3. Sport in 

Ukraine 

програмні результати: Здатність 

спілкуватися з експертами з інших 

галузей та в міжнародному     

середовищі, висловлюватись на фахові 

теми або теми особистих інтересів  

іноземною мовою, та орієнтуватися в 

інформаційному просторі,  

використовувати   цифрові технології в 

освітньому процесі, використовувати 

наявні та нові   освітні ресурси. 

Використовувати 

цифрові 

пристрої, їх 

базове програмне 

забезпечення.           

Використовувати 

відкриті 

електронні 

(цифрові) освітні   

ресурси                  

педагогічного 

спрямування для 

професійного 

розвитку та 

обміну              

педагогічним 

досвідом. 

Розвивати в себе 

та в учнів 

здатність         

протистояти 

інформаційному 

тиску, 

усвідомлювати 

маніпуляції.  

 

 5 10 

Тема 4.  Human 

Body 

програмні результати: Здатність 

спілкуватися з експертами з інших 

галузей та в міжнародному     

середовищі, висловлюватись на фахові 

теми або теми особистих інтересів  

іноземною мовою, та орієнтуватися в 

інформаційному просторі,  

використовувати   цифрові технології в 

освітньому процесі, використовувати 

наявні та нові   освітні ресурси. 

Аналізувати інфо

рмацію щодо осві

тніх інновацій, 

інноваційних фіт

нес-програм та 

обладнання  та 

інтегрувати їх у 

 власну педагогіч

ну практику. 
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 5 10 

Тема 5. Healthy 

Lifestyle 
програмні результати: Здатність 

спілкуватися з експертами з інших 

галузей та в міжнародному     

середовищі, висловлюватись на фахові 

теми або теми особистих інтересів  

іноземною мовою, та орієнтуватися в 

інформаційному просторі,  

використовувати   цифрові технології в 

освітньому процесі, використовувати 

наявні та нові   освітні ресурси. 

Застосовувати 

інноваційні 

технології 

навчання, знати 

сучасні та  

популярні рухові 

та оздоровчі 

програми. 

Використовувати 

їх елементи     

уроках 

фізкультури 

 

 5 10 

Тема 6. 

Grammar: 

Continuous 

Tenses 

програмні результати: Здатність 

спілкуватися з експертами з інших 

галузей та в міжнародному     

середовищі, висловлюватись на фахові 

теми або теми особистих інтересів  

іноземною мовою, та орієнтуватися в 

інформаційному просторі,  

використовувати   цифрові технології в 

освітньому процесі, використовувати 

наявні та нові   освітні ресурси. 

Застосовувати 

інноваційні 

технології 

навчання, знати 

сучасні та  

популярні рухові 

та оздоровчі 

програми. 

Використовувати 

їх елементи     

уроках 

фізкультури 

 

Змістовий модуль 2. EDUCATION THROUGH SPORT AND SPORTS EVENTS 

 5 10 

Тема 1. 

Grammar: 

Perfect Tenses 

програмні результати: Здатність 

спілкуватися з експертами з інших 

галузей та в міжнародному     

середовищі, висловлюватись на фахові 

теми або теми особистих інтересів  

іноземною мовою, та орієнтуватися в 

інформаційному просторі,  

використовувати   цифрові технології в 

освітньому процесі, використовувати 

наявні та нові   освітні ресурси. 

Аналізувати інфо

рмацію щодо осві

тніх інновацій, 

інноваційних фіт

нес-програм та 

обладнання  та 

інтегрувати їх у 

 власну педагогіч

ну практику. 

 5 10 

Тема 2. Careers 

in Sport 

програмні результати: Здатність 

спілкуватися з експертами з інших 

галузей та в міжнародному     

середовищі, висловлюватись на фахові 

теми або теми особистих інтересів  

іноземною мовою, та орієнтуватися в 

інформаційному просторі,  

використовувати   цифрові технології в 

освітньому процесі, використовувати 

наявні та нові   освітні ресурси. 

Використовувати 

цифрові 

пристрої, їх 

базове програмне 

забезпечення.           

Використовувати 

відкриті 

електронні 

(цифрові) освітні   

ресурси                  

педагогічного 

спрямування для 

професійного 

розвитку та 

обміну              
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педагогічним 

досвідом. 

Розвивати в себе 

та в учнів 

здатність         

протистояти 

інформаційному 

тиску, 

усвідомлювати 

маніпуляції.  

 

 5 10 

Тема 3. Sports 

Injuries 

програмні результати: Здатність 

спілкуватися з експертами з інших 

галузей та в міжнародному     

середовищі, висловлюватись на фахові 

теми або теми особистих інтересів  

іноземною мовою, та орієнтуватися в 

інформаційному просторі,  

використовувати   цифрові технології в 

освітньому процесі, використовувати 

наявні та нові   освітні ресурси. 

Аналізувати інфо

рмацію щодо осві

тніх інновацій, 

інноваційних фіт

нес-програм та 

обладнання  та 

інтегрувати їх у 

 власну педагогіч

ну практику. 

 5 10 

Тема 4. 

Olympic Games 
програмні результати: Здатність 

спілкуватися з експертами з інших 

галузей та в міжнародному     

середовищі, висловлюватись на фахові 

теми або теми особистих інтересів  

іноземною мовою, та орієнтуватися в 

інформаційному просторі,  

використовувати   цифрові технології в 

освітньому процесі, використовувати 

наявні та нові   освітні ресурси. 

Застосовувати 

інноваційні 

технології 

навчання, знати 

сучасні та  

популярні рухові 

та оздоровчі 

програми. 

Використовувати 

їх елементи     

уроках 

фізкультури 

 

 5 10 

Тема 5. Healthy 

Lifestyle 
програмні результати: Здатність 

спілкуватися з експертами з інших 

галузей та в міжнародному     

середовищі, висловлюватись на фахові 

теми або теми особистих інтересів  

іноземною мовою, та орієнтуватися в 

інформаційному просторі,  

використовувати   цифрові технології в 

освітньому процесі, використовувати 

наявні та нові   освітні ресурси. 

Застосовувати 

інноваційні 

технології 

навчання, знати 

сучасні та  

популярні рухові 

та оздоровчі 

програми. 

Використовувати 

їх елементи     

уроках 

фізкультури 

 

 5 10 

Тема 6. Values 

of Sport 

програмні результати: Здатність 

спілкуватися з експертами з інших 

галузей та в міжнародному     

середовищі, висловлюватись на фахові 

теми або теми особистих інтересів  

Використовувати 

цифрові 

пристрої, їх 

базове програмне 

забезпечення.           
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іноземною мовою, та орієнтуватися в 

інформаційному просторі,  

використовувати   цифрові технології в 

освітньому процесі, використовувати 

наявні та нові   освітні ресурси. 

Використовувати 

відкриті 

електронні 

(цифрові) освітні   

ресурси                  

педагогічного 

спрямування для 

професійного 

розвитку та 

обміну              

педагогічним 

досвідом. 

Розвивати в себе 

та в учнів 

здатність         

протистояти 

інформаційному 

тиску, 

усвідомлювати 

маніпуляції.  

 

Всього 

 60 120  

Методи навчання 

- словесний метод (пояснення, зокрема, на основі проблемного викладу), 

дискусія, співбесіда тощо); 

- практичний метод (практичні заняття); 

- наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

- робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату); 

- відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 

тощо); 

- дослідницько-пошуковий. 

Політика оцінювання 

Форми оцінювання 

- диф. залік; 

- аналітичні звіти, реферати, есе (питання, відведені на самостійне 

опрацювання); 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень (у тому числі 

виступи на науково-практичних заходах за тематикою дисципліни); 

- виконання та захист практичних завдань; 

- тести; 

- виконання завдань на прикладі реальних об'єктів (ділові ігри, тренінги, 

вирішення ситуаційних завдань). 
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Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно 

розкладу 

Самостійність, творчість, точність, 

вчасність виконання завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно 

розкладу 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, оригінальність 

та комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність виконання 

завдань 

4 Модуль 1 Наприкінці 

модуля 1 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні здобувача враховується наступне: 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/kryteriyi-ocinyuvannya-znan-studentiv 

 

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 

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://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/ 

 

2. Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають 

дотримуватися етичних норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/kryteriyi-ocinyuvannya-znan-studentiv
http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/
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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 

письмових робіт. Перевірка випускних кваліфікаційних робіт здійснюється з 

використанням онлайн-сервісу Unicheck за допомогою електронного репозитарію 

КрНУ, який накопичує, зберігає та надає доступ до електронних версій. 

Ступінь унікальності індивідуальних завдань (у т. ч. тези доповідей, наукові 

роботи, курсові та контрольні роботи) також перевіряється за допомогою онлайн-

сервісів із вільним доступом. 

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, у т.ч. за кордоном, відбувається на основі: 

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

 

 

Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=27 

 

 

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. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.doc
http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=27


11 

 

  

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. - 36 с 

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. 

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. 

11. Інформаційні ресурси 

 

1. Віртуальний освітній простір Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського та система оцінки якості навчання й тестування 

знань студентів: http://krnu.org/ 

2. Eduers.com (n.d.). Writing your job application letter. Retrieved from 

http://www.eduers.com/resume/Job_Application_Letter.htm  

3. How to speak professionally on the phone (n.d.). In Wikihow. Retrieved from 

https://www.wikihow.com/Speak-Professionally-on-the-Phone 

4. Letter of Recommendation Guide (n.d.). Retrieved from 

http://www.boxfreeconcepts.com/reco/ 

http://krnu.org/
http://www.eduers.com/resume/Job_Application_Letter.htm
https://www.wikihow.com/Speak-Professionally-on-the-Phone
http://www.boxfreeconcepts.com/reco/
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5. Prospects (n.d.). How to prepare for an interview. Retrieved from 

https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/interview-tips/how-to-prepare-for-an-

interview 

6. The English Plus+ (n.d.). Abbreviations with names and titles of people. Retrieved 

from http://englishplus.com/grammar/00000053.htm 

7. The English Plus+ (n.d.). Business letter styles. Retrieved from 

http://englishplus.com/grammar/00000150.htm 

8. The English Plus+ (n.d.). Business letters. Retrieved from 

http://englishplus.com/grammar/00000149.htm 

9. 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 

10. 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 

11. 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.myenglishpages.com 

http://study-english.info 
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