
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

Кафедра мовної та  

міжкультурної комунікації 

 

ОПИС 

навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням 

(англійська))» 

на І семестр 2020 – 2021 н.р.  

 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Галузь знань  01 Освіта/Педагогіка,    22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура), 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Освітня програма Середня освіта (фізична культура) Фізична терапія  

 

1. Загальна характеристика дисципліни 

Загальний обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС. 

Статус дисципліни – нормативна. 

Навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – мовної та міжкультурної комунікації. 

Курс – 1; семестр – 1; вид підсумкового контролю – залік. 

Викладач: І.В. Волошанська, канд.пед.наук, доцент,  

Мова навчання – англійська, українська. 
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2. Зміст навчального матеріалу 

Тема 1. Вступний курс мовного етикету 

Лексичний матеріал 

1. Типові мовні фрази при презентації себе і знайомстві з іншими 

(Typical phrases by introduction and meetings). 

2. Привітання (Greetings). 

3. Типові фрази для початку розмови (Typical phrases for conversation beginning). 

4. Типові фрази згоди/незгоди (Typical phrases for likes and dislikes). 

5. Типові фрази вибачення (Typical phrases for apologizing). 

6. Типові фрази прощання (Typical phrases saying goodbye). 

7. Форми прохання (Formulas of requests). 

8. Форми запрошення (Formulas of invitations). 

Граматика 

Неозначені часи дієслів. Наказовий спосіб дієслів. 

Тема 2. Пошуки роботи (Job hunting) 

Лексичний матеріал 

1. Підготовка до співбесіди з аплікентом (Preparation for an interview with an applicant). 

2. Особисті якості (Special qualities). 



3. Особливі вміння та навички працівників сфери економіки (Special skills and abilities 

of an employee). 

4. Форми резюме (Types of resume). 

5. Основні правила для успішного одержання роботи (Main rules for getting successful 

jobs). 

6. Поради для службового підвищення (Some advice of job promotion). 

7. Інтерв’ю. Подача заявки на роботу.  (Interview, applying for a job) 

Граматика 

Просте речення. Питальне речення. Типи запитань. 

Тема 3. Засоби комунікацій (Means of communication) 

Лексичний матеріал 

1. Телефон. Мета і завдання спілкування (Telephone). 

2.  Комп’ютер (Computer).  

3. Фомальна телефонна розмова (Formal telephone conversation) 

4.Неформальна телефонна розмова (Informal telephone conversation) 

5.Фрази для ведення ділової розмови по телефону (Phrases for speaking on the telephone). 

Граматика 

Тривалі часи в англійській мові 

Тема 4. Візит ділового партнера (A visit of a partner) 

Лексичний матеріал 

1.Знайомство (Introduction). 

2.В аеропорту (At the Airport). 

3. В готелі (At the Hotel). 

Граматика 

Перфектні часи в англійській мові 

Тема 5. Спорт як запорука здоровя.  

Лексичний матеріал 

1.Спорт в нашому житті. 

2.Види спорту. Їх вплив на організм людини. 

3.Процес тренування. Умови. Частини тренування. Типи вправ. 

4.Мій улюблений вид спорту. 

Граматика 

Перфектно-тривалі  часи в англійській мові. Узгодження часів 

Тема 6. Частини людського тіла. 

Лексичний матеріал 

1.Частини тіла та за що вони відповідають. 

2.Види рухів. 

3.Загальні хвороби, симптоми та лікування.  

4.Система реабілітації. 

Граматика 

Пасивний стан дієслова 

Тема 7. Спорт в Україні та англомовних країнах. 

Лексичний матеріал 

1.Спорт в Україні. Олімпійські чемпіони. 

2.Популярні американські види спорту. 

3.Регбі. Футбол. 

4.Хокей – національний вид спорту в Канаді. 

           Граматика 

Інфінітив, герундій та дієприкметник в англійській мові. Особливості вживання. 

Тема 8. Сучасна ділова кореспонденція (Modern Business Correspondence) 

Лексичний матеріал 

1. Резюме. Анкети. Електронна пошта. 



2. Ділове листування: Лист повідомлення. Інформаційний лист. Лист запрошення. Лист 

поздоровлення. Лист вдячності. Лист вибачення Лист підтвердження. Лист запит. Лист 

скарг і пропозицій. Рекомендаційний лист. 

3. Контракти.  

4. Скорочення, які використовують у діловій кореспонденції 

Граматика 

Умовний спосіб в англійській мові 

 

3. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента з дисципліни включає: опрацювання граматичного, 

лексичного та фонетичного матеріалу; підготовку до виконання самостійних робіт; 

підготовку до контрольних робіт; підготовку до семестрового заліку. 

4. Система поточного та підсумкового контролю результатів навчання.  

Критерії оцінювання 

Контроль і облік поточної успішності студентів здійснюється викладачем шляхом 

виставлення в «Журналі обліку успішності академічної групи» оцінок (кількості балів), 

отриманих студентом за кожний вид роботи згідно із робочою програмою навчальної 

дисципліни за чотирибальною шкалою (2, 3, 4, 5). Контрольна робота включає 

завдання, складені на основі граматичних та лексичних тем, передбачених програмою 

дисципліни.  
Бали за поточний контроль вираховуються шляхом виведення середнього арифметичного 

та множення його на коефіцієнт 10. Залік проводиться в усно-письмовій формі.  

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 Семестр - ХІ 

Контрольна робота  30 

Співбесіда з лектором 20 

Поточний контроль 50 

Всього балів 100 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 
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