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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Інститут економіки, управління та інформаційних технологій 

Кафедра правознавства 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

«Іноземна мова» 
на 2020-2021 навчальний рік 

Курс та семестр вивчення 1 курс, 1 семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Право» 

Спеціальність 081 Право 

Галузь знань    08 Право 

Ступінь вищої освіти   молодший бакалавр 

 
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,                                         Іщенко Валентина Леонідівна 

науковий ступінь і вчене звання,                                   завідувач кафедри ділової англійської мови, доц. 

посада                                                                       

 
Контактний телефон +38-095-10-92-662 

Електронна адреса valentinaischenko@yahoo.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації очна: http://www.pravo.puet.edu.ua/ 

он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00  

Сторінка дистанційного курсу http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1580 

 

Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами мовленнєвими навичками та 
вміннями користуватися іноземною мовою як засобом спілкування на рівні В2 

Тривалість 5 кредитів ЄКТС/150 годин (практичні заняття 60 год., самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи навчання Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; презентації, тестування; поточна 

модульна робота Підсумковий контроль: екзамен – 11 семестр 

Базові знання  Навички говоріння, аудіювання, письма та читання на рівні B1 

Мова викладання англійська 

 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,  

програмні результати навчання 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 Здатність до спілкування другою (іноземною) мовою 

(ЗК 2); 

 здатність до навчання з деяким ступенем автономії 

(ЗК3).  

 спілкуватися іноземною мовою як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію (ПРН 17); 

 проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел (ПРН 3). 

mailto:valentinaischenko@yahoo.com
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Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми Види робіт 

 

Завдання самостійної роботи в розрізі тем 

 

1 2 3 

Theme 1. 
Stereotypes 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; 
обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу (усні 
відповіді); виконання 
навчальних завдань (рольові 
ігри, письмові завдання); 
презентації;  

Домашнє додаткове читання, ведення словника; виконання 
письмових завдань; виконання навчальних завдань за кожною 
темою модуля, виконання граматичних завдань, виконання завдань 
для написання різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 
виконання тестів для самоконтролю знань до кожної теми, 
виконання підсумкових модульних робіт. 

Theme 2. Holidays 
 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; 
обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу (усні 
відповіді); виконання 
навчальних завдань (рольові 
ігри, письмові завдання); 
презентації; 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; виконання 
письмових завдань; виконання навчальних завдань за кожною 
темою модуля, виконання граматичних завдань, виконання завдань 
для написання різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 
виконання тестів для самоконтролю знань до кожної теми, 
виконання підсумкових модульних робіт. 

Theme 3. Money 
 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; 
обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу (усні 
відповіді); виконання 
навчальних завдань (рольові 
ігри, письмові завдання); 
презентації; 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; виконання 

письмових завдань; виконання навчальних завдань за кожною 

темою модуля, виконання граматичних завдань, виконання завдань 

для написання різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної теми, 

виконання підсумкових модульних робіт. 

Theme 4. 
Transport 
 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; 
обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу (усні 
відповіді); виконання 
навчальних завдань (рольові 
ігри, письмові завдання); 
презентації; 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; виконання 

письмових завдань; виконання навчальних завдань за кожною 

темою модуля, виконання граматичних завдань, виконання завдань 

для написання різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної теми, 

виконання підсумкових модульних робіт. 

Theme 5. People 
and Society 
 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; 
обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу (усні 
відповіді); виконання 
навчальних завдань (рольові 
ігри, письмові завдання); 
презентації; 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; виконання 
письмових завдань; виконання навчальних завдань за кожною 
темою модуля, виконання граматичних завдань, виконання завдань 
для написання різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 
виконання тестів для самоконтролю знань до кожної теми, 
виконання підсумкових модульних робіт. 

Theme 6. Work 
 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; 
обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу (усні 
відповіді); виконання 
навчальних завдань (рольові 
ігри, письмові завдання); 
презентації; контрольна 
робота на занятті (Revision); 
завдання самостійної роботи. 

 Домашнє додаткове читання, ведення словника; виконання 

письмових завдань; виконання навчальних завдань за кожною 

темою модуля, виконання граматичних завдань, виконання завдань 

для написання різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної теми, 

виконання підсумкових модульних робіт. 
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Theme 7. Healthy 
Living 
 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; 
обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу (усні 
відповіді); виконання 
навчальних завдань (рольові 
ігри, письмові завдання); 
презентації; 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; виконання 

письмових завдань; виконання навчальних завдань за кожною 

темою модуля, виконання граматичних завдань, виконання завдань 

для написання різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної теми, 

виконання підсумкових модульних робіт. 

Theme 8. Travel 
and Tourism 
 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; 
обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу (усні 
відповіді); виконання 
навчальних завдань (рольові 
ігри, письмові завдання); 
презентації; 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; виконання 
письмових завдань; виконання навчальних завдань за кожною 
темою модуля, виконання граматичних завдань, виконання завдань 
для написання різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 
виконання тестів для самоконтролю знань до кожної теми, 
виконання підсумкових модульних робіт. 
 

Theme 9. Culture 
and free time 
 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; 
обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу (усні 
відповіді); виконання 
навчальних завдань (рольові 
ігри, письмові завдання); 
презентації; 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; виконання 

письмових завдань; виконання навчальних завдань за кожною 

темою модуля, виконання граматичних завдань, виконання завдань 

для написання різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної теми, 

виконання підсумкових модульних робіт. 

Theme 10. The 
Megacities 
 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; 
обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу (усні 
відповіді); виконання 
навчальних завдань (рольові 
ігри, письмові завдання); 
презентації; 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; виконання 
письмових завдань; виконання навчальних завдань за кожною 
темою модуля, виконання граматичних завдань, виконання завдань 
для написання різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 
виконання тестів для самоконтролю знань до кожної теми, 
виконання підсумкових модульних робіт. 

Theme 11. Science 
 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; 
обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу (усні 
відповіді); виконання 
навчальних завдань (рольові 
ігри, письмові завдання); 
презентації; 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; виконання 

письмових завдань; виконання навчальних завдань за кожною 

темою модуля, виконання граматичних завдань, виконання завдань 

для написання різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної теми, 

виконання підсумкових модульних робіт. 

Theme 12. Crime 
 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; 
обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу (усні 
відповіді); виконання 
навчальних завдань (рольові 
ігри, письмові завдання); 
презентації; контрольна 
робота на занятті (Revision); 
завдання самостійної роботи.   
 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; виконання 

письмових завдань; виконання навчальних завдань за кожною 

темою модуля, виконання граматичних завдань, виконання завдань 

для написання різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної теми, 

виконання підсумкових модульних робіт. 
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                                                     Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Soars J., Soars L., Hancock P. New Headway Advanced Forth Edition Student’s Book / J. Soars, L. 

Soars, P. Hancock. – UK: Oxford University Press, 2015. – 179 p.  

2. Soars J., Soars L., Hancock P. New Headway Advanced Forth Edition Work Book / J. Soars, L. 

Soars, P. Hancock. – UK: Oxford University Press, 2015. – 113 p.  

3.  Hewings M. Advanced Grammar in Use A self-study reference and practice book for advanced 

learners of English Third Edition/ M. Hewings. – UK: Cambridge University Press, 2013. – 307p.  

4.  Broukal M. Weaving it together 3 English language – Textbooks for foreign speakers/ M.Broukal. – 

USA.:Heinle&Heinle Publishers a Division of Wadsworth, inc., Boston, Massachusetts, 1993. – 176p.  

5.  Т.В. Барановська Граматика англійської мови. Збірник вправ:Навчальний посібник. Видання 

друге, виправлене та доповнене. – Мова англ., укр. – Київ: ТОВ «ВП Логос-М», 2006. – 384с.  

6. https://eslholidaylessons.com/  

  
 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office 

 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного 

викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних 

робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 

пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки 

практичних завдань в процесі заняття.   

 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-

лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.   

 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-

informaciy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciy
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciy
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Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-6): обговорення теоретичного питання та практичного матеріалу на 

семінарському занятті (3 бали); тестування (2 бали); виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи (2 балів); поточна модульна робота (9 балів) 

12 

Модуль 2 (теми 7-12): обговорення теоретичного питання тапрактичного матеріалу на 

семінарському занятті (6 балів); тестування (3,5 бали); виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи (3,5 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

23 

Контрольна робота (теми 1-12): обговорення теоретичного питання  та практичного 

матеріалу на семінарському занятті (3,5 бали); тестування (8 балів); виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи (3,5 бали); поточна модульна робота (12 балів) 

25 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


