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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6

128

52

кредити ЄКТС
(180 годин)

години контактна робота з викладачем
(практичні заняття)

годин - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

англійська

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

Нормативна для здобувачів всіх спеціальностей
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Володіння знаннями шкільної програми з іноземної мови
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування необхідної комунікативної спроможності у сферах ситуативного спілкування в
усній і письмовій формах
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Здоров'я та спорт
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Корисні вправи
Правила гарного відпочинку
Різновиди змагань
Оформлення об'яви про спортивний захід

Модуль 2. Пригоди
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.

Види транспорту
Моя подорож містом
Написання історій про пригоди
Небезпечні пригоди

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

використовувати мовний словниковий запас щодо тем курсу;
виконувати різні види робіт з літературою за темами і залежно від поставлених завдань, що
полягають у розумінні змісту й отриманні різноманітної інформації з джерела, що прочитано,
робити висновки й умовиводи на основі переробки отриманої інформації на рівні В1;
використовувати отримані знання при виконанні продуктивних вправ;
вести бесіду, демонструючи елементи розпиту, пояснення, висловлення власної думки та
інше;
уміти встановлювати контакти у ситуаціях повсякденного спілкування (контакти по телефону,
обмін інформацією/дискусія);
володіти типовими лексико-синтаксичними моделями, граматичними структурами, що є
необхідними для адекватного вираження відповідних ідей та понять, а також для
розуміння і продукування текстів рівня В1 (усно та письмово)
володіти мовленнєвим етикетом повсякденного спілкування, робити непідготовлене
повідомлення з тематики

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

змішане навчання;
традиційні та проблемні практичні заняття;
тренінги;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань у т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 30 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 10 балів
- Екзамен – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності та
балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Танчик О.І. Практикум з англійської мови для студентів 1 курсу галузі знань
07 Управління та адміністрування освітнього ступеня бакалавр денної та
заочної форми навчання. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. 83 с.

Англомовні
видання:

1. Brook-Hart G., Thomas B., Thomas A. Complete first. Second edition: Student’s
book. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 254 p.
2. Evans V., Dooley J. New Round-Up 3 Students' Book. UK: Longman (Pearson
Education), 2010. 144 p.
3. Hughes J., Stephenson H., Dummett P. Life. Pre-intermediate Student's book
B1+ CD. Boston: Delmar, 2018. 94 p.
4. Hughes J., Stephenson H., Dummett P. Life. Pre-intermediate Work book B1+
CD. Boston: Delmar, 2018. 143 p.
5. Krantz C., Norton J. Navigate. Coursebook with video and Oxford Online Skills:
B1 Pre-intermediate level. Oxford: Oxford University Press, 2015. 168 p.
6. Murphy R. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book
for elementary students. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 230 p.
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