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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)» складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки молодшого спеціаліста напряму 0102 «Фізичне виховання,
спорт і здоров’я людини» спеціальності 5.01020101 «Фізичне виховання».
Предметом курсу є мова фахової галузі. Тому велика увага під час вивчення
всіх тем приділяється засвоєнню мовних стереотипів комунікації фахівця з фізичного виховання. Робота над культурою мови проводиться з урахуванням таких
аспектів: морфологія та синтаксис англійської мови; підвищення загальномовної
культури майбутніх спеціалістів та їх фахової мовної культури.
Міждисциплінарні зв’язки:
При викладанні курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» використовуються між предметні зв'язки з такими дисциплінами: «Анатомія людини», «Олімпійський спорт», «Теорія та методика фізичного виховання», «Теорія
та методика спортивного тренування» , «Теорія та методика обраного виду спорту», «Фізкультурно-спортивні споруди» та професійно-орієнтованими дисциплінами (плавання, легка атлетика, спортивні ігри, гімнастика, футбол).
В основу програми підготовки спеціалістів з напрямку «Фізичне виховання»
покладено вивчення: морфології та синтаксису англійської мови; загальних тем:
«Студент та його оточення», «Країна, мова якої вивчається», «Студент та його
захоплення», «Україна» та спеціальних тем «Спортивна преса», «Спортивні споруди», «Спортивні змагання», «Обрані види спорту».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)» є забезпечення системних знань з граматичної структури англійської мови та формування граматичних навичок володіння англійською
мовою.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)» є: навчання та оволодіння студентами усіма видами мовленнєвої діяльності, а саме говоріння, письма, аудіювання та читання. Важливою
складовою при викладанні навчальної дисципліни є розвиток здібностей студентів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.
Навчання аудіювання передбачає формування умінь сприймати усне мовлення як при безпосередньому спілкуванні так і у звукозапису.
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Навчання говоріння передбачає поступове формування вмінь і навичок самостійно використовувати програмовий матеріал (мовний) для реалізації комунікативних завдань у межах мовленнєвих ситуацій.
Навчання читання передбачає оволодіння технікою читання і формування
вмінь розуміти різні за жанром тексти, як адаптовані, так і нескладні оригінальні.
Навчання перекладу передбачає оволодіння і вдосконалення навичок ознайомлювального, переглядового і вивчального читання автентичної літератури, а
також підготовка студентів до практичної мовленнєвої діяльності – ведення бесіди (диспуту) на професійні теми.
Методичні: розвиток та вдосконалення навичок граматично правильної
англійської мови.
Пізнавальні: дати студентам чітке уявлення про граматичну будову англійської мови, а також лінгвістичному кругозору.
Практичні: сформувати у студентів навички практичного володіння англійською мовою в усній та писемній формі.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
значимість вивчення курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
вміти:
вести бесіду відповідно до навчальної ситуації;
- вживати формули поздоровлення, запрошення, привітання, вибачення, згоди, заперечення, прохання, запитання різних типів;
- висловлювати свою думку співрозмовнику, правильно оформлюючи її у мовному відношенні;
- висловлюватися по вивченим лексичним темам;
- переказувати тексти, мобілізуючи весь лексичний запас слів;
- перекладати тексти користуючись словником.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 годин/ 6 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
І курс
Тема 1. Елементи бесіди. Знайомство. Артикль.
Привітання, прощання. Введення та закріплення формул привітання та прощання. Спілкування людей. Формули ввічливості на англійській мові. Ознайомлення з особливостями виразу ввічливості в англійській мові. Закріплення фраз
ввічливості. Їх опрацювання в діалогах.
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Тема 2. Ми вивчаємо англійську мову. Іменник. Рід та множина іменника.
Поширеність англійської мови. Можливість читати зарубіжну пресу і літературу в оригіналі. Англійська мова як засіб міжнародного спілкування. Участь у
міжнародних спортивних змаганнях.
Тема 3. Сім’я. Біографія. Займенник. Види займенників.
Склад сім’ї. Рідні та близькі. Сімейний стан. Професії. Місце роботи. Персональна анкета.
Тема 4. Зовнішність. Характер. Ступені порівняння прикметників та прислівників.
Вивчення зовнішньої будови людини. Закріплення назв окремих частин тіла.
Риси характеру. Опис власної зовнішності та характеру.
Тема 5. Дата. Час. Місяці року. The Present Indefinit Tense.
Частини дня. Годинник. Побудова фраз стосовно часу. Місяці року. Календар. Відрахування часу в давнину.
Тема 6. Погода. Пори року. The Past Indefinit Tense.
Опади, їх різновиди. Природні явища. Походження назв місяців. Пори року.
Клімат і погода.
Тема 7. Мій будинок, квартира. Тhe Future Indefinit Tense.
Назви кімнат, меблів, побутової техніки. Мій гуртожиток. Наш навчальний
заклад.
Тема 8. У готелі. The Present Continuous Tense.
Приміщення готелю. Готельний персонал. Замовлення та бронювання номеру. Розрахунок за проживання та звільнення номеру.
Тема 9. В місті. Тhe Past Continuous Tense.
Складова міста: головні вулиці, підприємства, навчальні заклади та визначні
місця. Транспортні засоби. Спортивні споруди. Як привернути увагу? Як подякувати
і відповісти на подяку? Як спитати і пояснити дорогу?
Тема 10. Поштове відділення. Тhe Future Continuous Tense.
Види кореспонденції. Передплата на газети та журнали. Грошові перекази.
Спортивна преса.
Тема 11. Телефон. Телефонний етикет. The Present Perfect Tense.
Місцеві та міжнародні дзвінки. Телефонне довідкове бюро. Приватна та ділова розмова по телефону.
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Тема 12. Покупки. Магазини. Тhe Past Perfect Tense.
Готовий одяг. Взуття. Трикотаж, панчішні вироби. Галантерея. Шкіряні вироби. Парфумерія. Тканини. Канцелярські товари. Ювелірні вироби. Спортивні
магазини.
Тема 13. Людина і навколишнє середовище. Тhe Future Perfect Tense.
Ми повинні захищати довкілля. Людство і біосфера. Контроль забруднення
водойм, атмосфери, ґрунтів. Екологічні проблеми людства. «Грінпіс» - міжнародна організація захисників навколишнього середовища.
Тема 14. Важливість спорту в житті кожної людини.
Здоровий спосіб життя. Оздоровчий ефект фізичних вправ. Фізичні вправи та
їх вплив на системи та органи. Фітнес.
ІІ курс
Тема 1. Їжа. The Present Perfect Continuous Tense.
Столовий посуд. Овочі. Фрукти. Харчові продукти. Страви. Напої. Їжа в Британії. Харчування спортсменів.
Тема 2. У лікаря. The Past Perfect Continuous Tense.
Назви хвороб та їх прояви. Травми. Місця лікування. Засоби лікування. Спеціалізація лікарів. Спорт і здоров’я.
Тема 3. Театр. Тhe Future Perfect Continuous Tense.
Різновиди театрального мистецтва. Місця розташування глядачів. Складові
театральної вистави та сцени. Інша театральна лексика. Похід у театр. Спортивні
видовища.
Тема 4. Кіно. Sequens of Tenses.
Різновиди фільмів. Професії пов’язані зі створенням кіно. Реклама в кіно. Кіно в Британії. Спортивні телепередачі.
Тема 5. Моє хобі. Modal Verbs.
Що таке хобі? Види захоплень. Захоплення англійців. Вибір майбутньої професії за допомогою хобі. Мої захоплення. Дозвілля. Як я проводжу вільний час?
Екстремальні види спорту.
Тема 6. Подорож. Тhe Subjunctive Mood.
Види подорожей. Залізничний вокзал. Аеропорт. Подорож поїздом, морем чи
річкою. Паспортний контроль. Митниця.
Тема 7. Ділове листування. Тhe Infinitive.
Адреса. Ділові установи. Різновиди ділових листів. Фрази характерні для ділового листування.
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Тема 8. Ділове спілкування. Тhe Past Participle.
Бізнес установи. Установи пов’язані з фізичною культурою та спортом. Контакти зі спортивними компаніями.
Тема 9. Гроші. Економічні стосунки. Тhe Present Participle.
Ціна. Заробітна платня та гонорар. Обмін. Діяльність та партнерство. Кредит.
Переговори. Засоби розрахунку.
Тема 10. Україна. Тhe Gerund.
Географічне положення. Населення. Природні ресурси та клімат України. Київ – столиця України. Місце знаходження Києва, особливість рельєфу, головна
вулиця та площа міста. Населення. Навчальні заклади, музеї, театри Києва. Визначні місця Києва. Євро - 2012.
Тема 11. Великобританія. Лондон. Direct and indirect speech.
Географічне положення, населення, природні умови, клімат, найбільші міста
Великобританії. Державний устрій країни, парламент, королівська влада та її функції. Голови палат та голова уряду Великобританії. Лондон – столиця Великобританії. Географічне положення, населення, райони Лондону та їх особливості.
Символ Лондону. Визначні місця. Парки міста. Національний спорт в Англії.
Професійний і аматорський спорт. Крікет. Футбол. Регбі. Теніс. Уімблдон. Різноманітні перегони. Зимові і літні види. Шотландські ігри. Великобританія – Батьківщина чисельних видів спорту.
Тема 12. Освічена людина і комп’ютер. Review.
З історії комп’ютера. Спілкування через комп’ютер. Комп’ютер: програмне
та апаратне забезпечення.
Тема 13. Найбільші міжнародні змагання в світі.
Історія Олімпійських Ігор. Міжнародний Олімпійський комітет. Олімпійські
чемпіони. Випускники нашого училища – учасники Олімпійських ігор. ХХХ
Олімпійські ігри в Лондоні.
Тема 14. Моя спеціалізація.
- Легка атлетика. Загальні відомості про легку атлетику. Найбільші досягнення світового спорту по легкій атлетиці. Лексика по темі. Формули подяки, можливі відповіді на подяку. Діалоги по темі. Види легкої атлетики. Лексика по темі.
- Гандбол. Загальні відомості про гандбол. Виникнення гандболу. Назви
гравців команд. Головні правила гри. Найкращі команди з гандболу в Україні.
Важливі змагання та їх результати. Найкращі гравці – гандболісти в Україні та
училищі.
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- Плавання. Види плавання. Стилі. Наш басейн. Досягнення плавців світу.
Видатні спортсмени нашого училища. Формули усного мовлення про те, як пройти по місту, як добратися до необхідного місця.
- Бокс. Лексика по темі. Любительський та професійний бокс.
Видатні спортсмени світу та нашого училища.
Тема 15. Урок фізкультури. Наші тренування.
3. Рекомендована література
1. Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник/ В.К.Шпак,
В.Я.Полулях, З.Ф.Кириченко та ін.; За ред.. В.К.Шпак. – 4-те вид., стер. –
К.: Вища школа, 2005. – 302с. – Англ., укр.
2. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского язика. Рыбинск: АОТ «РДП», 1995.
3. Дегтярева В.В. Учебник английского язика. К.: Вища школа, 1975.
4. Комплексний довідник. Англійська мова/ Я.В.Довгополова, М.Ю.Бабенко,
Л.О.Зінов’єва, Г.М. Похожих. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. - 320с.
5. Учбові завдання з англійської мови для самостійної роботи студентів. К.:
НУФВСУ, 1992.
6. Michael Swan. Practical English Usage. Oxford University Press, 2005.
7. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік
8. Засоби діагностики успішності навчання: практичні заняття, реферати,
тестові завдання, контрольні роботи.

