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наявності) або на іншому ресурсі 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/ 

Мова викладання англійська 

Консультації  Очні консультації: 2 год. на тиждень згідно графіку 

Он-лайн-консультації:  згідно графіка консультацій 

 
Цілі навчальної дисципліни 

Навчання «Іноземної мови (англійської) за професійним спрямуванням» передбачає 

комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої та виховної мети.  

Практична мета навчання полягає в оволодінні студентами іноземною мовою як 

засобом спілкування в усній (аудіювання та говоріння) і письмовій (читання та письмо) 

формі у сфері, пов’язаній з майбутньою професійною діяльністю студентів; здобутті знань 

про будову іноземної мови, її систему, особливості функціонування певних мовних моделей 

та структур; виявленні подібностей та розбіжностей з рідною мовою.  

Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних здібностей студента, 

його пам’яті (слухової й зорової, оперативної і тривалої), уваги (довільної та мимовільної), 

логічного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній та 

майбутній професійній діяльності.  

Загальноосвітня мета передбачає збагачення духовного світу студента, розширення 

його кругозору, кола його знань про специфіку професійного та ділового спілкування.  

Виховна мета передбачає виховання у студентів культури спілкування в процесі 

вивчення іноземної мови. 

Завдання навчальної дисципліни “Іноземна мова (англійська) за професійним 

спрямуванням” – поетапне формування загальних та фахових компетентностей. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність  вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку.   

Програмні результати навчання 
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ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.   

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника.  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів 

навчання та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Іноземна мова (англійська) за 

професійним спрямуванням»  значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував 

загальний курс англійської мови на рівень В1 та фахово орієнтовані дисципліни 

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня 

мотивація здобувачів вищої освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, 

залучення до наукової діяльності,  які визначають спрямованість, інтенсивність навчання і 

сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів вищої освіти, розуміння 

значення навчання для майбутнього життя, бажання заслужити авторитет серед товаришів і 

викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів 

вищої освіти, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння доводити і 

відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культури 

ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних занять 

(лекційних та  практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної дисципліни 

протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які винесені на 

самостійне опрацювання; підготовку до всіх видів контролю (поточного, підсумкового); 

участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і науково-методичній 

роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, 

олімпіадах тощо. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. What is psychology? 

Grammar: Personal and possessive pronoun  

Тема 2. What is a psychological disorder? 

Grammar: Plural Nouns 

Тема 3. Phobias 

Grammar: Present Simple 

Тема4. Freud's structural and topographical models of personality 

Grammar: Present Continuous 

Тема 5. Color psychology 

Grammar: Past Simple  

Тема 6. What is perception? 

Grammar: Past Continuous 

Змістовий модуль № 2 

Тема 7. Social psychology 

Grammar: Present Perfect 

Тема 8. Memory. 

Grammar: Past Perfect  

Тема 9. What is bipolar disorder? 

Grammar: Present Perfect Continuous 



Тема 10. Major depression  

Grammar: Future Simple 

Тема 11. What is ADHD 

Grammar: Future Continuous 

Тема 12. Unconscious mind 

Grammar: Imperative mood 

Тема 13. Lexical and Grammar Test 

Тема 14. Attention. 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна 
1.Мансі Є. О. English. Підручник для студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів / 

Є. О. Мансі. – К. Академія, 2004. 
2. Валігура О. Тестові завдання з англійської мови. — Тернопіль, 2002. 

3. Ясногурська Л. М  English for psychology. Навчально-методичний посібник з англійської мови для 

студентів психолого-природничого факультету, спеціальність 053 "Психологія" та 053 "Психологія 
(Практична психологія)" / Л. М. Ясногурська. – Рівне , Рівненський державний гуманітарний 

університет, 2019. – 100 с . 

4. Evans V. Round-Up. English Grammar Book. / V. Evans. – Longman,1994. – 209 р. 

5. Mann M. Destination B1. Grammar and Vocabulary / M. Mann, Taylore-Knowles S. – Macmillan. 
 

Додаткова 
1. Барановська Т. В. Граматика англійської мови.— Збірник вправ: Навчальний посібник Т. 

В. Барановська. – К. : Логос, 2002. 

2. Вереітіна І. А. Англійська мова.  Навчальний посібник для вузів / І. А. Веретіїна. — К. : 

Вища школа, 2008. 

3. Гужва Т. М. Англійська мова. Розмовні теми. Навчальний посібник для студентів 

факультетів іноземної філології, університетів, ліцеїв, гімназій та коледжів. – Х. : Фоліо 

,2006. 

4. Мясоєдова С. В. Найкращі теми з англійської мови, ситуації, тексти для дискусій, діалогів, 

повідомлення . – Х. : Харківська книжкова фабрика, 2005. 
5. Hopkins D. Cambridge Grammar for IELTS / D. Hopkins, P. Cullen . – Cambridge University 
Press, 2007. 

 

Інформаційні ресурси 
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http://www.bbc.co.uk/language  

http://www.better-engiish.com  

http://www.free-english.com  
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http://www.free  

http://www.abc-english-grammar.com/online_uroki,  

http://altnet.ru/-mcsmail/index.htm  

http://www.uk.psychologists.com  

www.childcarelinks.org 

www.childdevelopmentinfo.com 

www.scanva.org  
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Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи 

у мережі Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для 

оперативної комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної 

техніки та оргтехніки для виконання завдань самостійної роботи. Прикладне програмне 

забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 

освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft 

EXEL для табличної обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій 

(Microsoft Pover Point). 

 

Види та методи навчання і оцінювання 

Код  та назва компетентності 
(згідно ОПП) 

Код  та назва програмного 
результату навчання 

Методи 
навчання 

Методи 

оцінювання 
результатів 

навчання 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях 

ПР 10. Формулювати думку 

логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника.  

МН1, МН2, 
МН3, МН5, 

МН6, МН7 

МО1, МО10, 

МО2, МО4, 
МО3, МО7, 

МО5, МО8, 

МО9 

ПР 17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним 

цінностям у професійній та 

громадській діяльності 

МН1, МН2, 

МН6, МН7 

МО7, МО5, 

МО8, МО9 

ЗК4. Здатність  вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ПР3. Здійснювати пошук 

інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань 

МН1, МН2, 

МН4, МН6, 

МН7 

МО1, МО10, 

МО2, МО7, 

МО5, МО8, 
МО9 

СК12. Здатність до особистісного 

та професійного 
самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ПР10. Формулювати думку 

логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника 

МН1, МН2, 

МН3, МН5, 

МН6, МН7 

МО1, МО10, 
МО2, МО4, 

МО3, МО7, 

МО5, МО8, 

МО9 

http://www.socialpedagogy.co.uk/
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ПР17.Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним 

цінностям у професійній та 

громадській діяльності 

МН1, МН2, 

МН6, МН7 

МО7, МО5, 

МО8, МО9 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо). 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 
 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени; 

МО2 –усне або письмове опитування  

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні  проєкти;  

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  

МО10 –залік. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни  

«Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» 

I семестр 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль 1  

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

15 15 15 15 15 15 

Модульний контроль - 10 

   

II семестр 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест 

(екзамен) 

Сума 

Модуль 2  

40 
 

 

 

100 
 

 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

5 5 5 5 5 10 5 10 

Модульний контроль - 10 

 

Система та критерії оцінювання 
у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 

різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 

вищої освіти при вивченні дисципліни. 



Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та 

критеріями: 
 

Суми 

балів 

за 100- 

бально

ю 

шкало

ю 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентнос

ті 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

Здобувач вищої освіти 

виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без 

допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, 

вміє використовувати 

набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 

розкриває власні 

здібності 

Високий 
(творчий) 

відмінно 

зараховано 

82-89 В дуже добре 

Здобувач вищої освіти 
вільно володіє 

теоретичним матеріалу, 

застосовує його на 
практиці, вільно розв'язує 

вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє 
допущені помилки, 

кількість яких незначна 
Достатній 

(конструктивн

о- 
варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

Здобувач вищої освіти 
вміє зіставляти, 

узагальнювати, 

систематизувати 
інформацію під 

керівництвом  

викладача, загалом 
самостійно застосовувати 

її на практиці; 

контролювати власну 

діяльність; виправляти 
помилки, з-поміжяких є 

суттєві, добирати 

аргументи для 
підтвердження думок 



64-73 D задовільно 

Здобувач вищої освіти 

відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і 

розуміння основних 
положень, за допомогою 

викладача може 

аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 
(репродуктивни

й) 

задовільно 

 

60-63 Е достатньо 

Здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 

матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, 
значну частину його 

відтворює на 

репродуктивному рівні. 

35-59 FХ 

незадовільн
о з 

можливістю 

повторного 
складання 

семестровог

о контролю 

Здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на 

рівні окремих 

фрагментів, що 
становлять незначну 

частину навчального 

матеріалу. 

Низький 
(рецептивно- 

продуктивни

й) 

незадовільн

о 

не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільн

о з 

обов'язкови
м 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на 

рівні елементарного 

розпізнання і відтворення 
окремих фактів, 

елементів, об'єктів. 

Низький 

(рецептивно- 

продуктивни
й) 

незадовільн

о 

не 

зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 

оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних 

досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 

екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 
Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у 

РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і 

умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє 

забезпечення якості освіти. 



Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 

виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 

ін. 

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 

здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 


