1. Назва модуля: Іноземна мова
2. Код модуля: ГСПБ.1.1.3.
3. Тип модуля: Обов‘язковий
4. Семестр: I-III
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 720 (кредити ЄКТС – 24.0 )
аудиторні години: денна форма навчання – 420 год. (практичні заняття 420 год.); заочна
форма навчання аудиторні - 40 (практичні заняття 40 год.)
6. Лектор: канд. філол.наук, доцент Длугош Олександр Мирославович
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: близько 2000 слів та фразеологічних одиниць активного лексичного мінімуму для
вживання в усній і письмовій формі; основні найуживаніші лексико-граматичні
конструкції;
 вміти: розуміти англійську мову в обсязі передбаченою програмою тематики, читати і
розуміти без перекладу на українську мову незнайомий адаптований текст; вільно,
правильно у звуковому й інтонаційному оформленні читати вголос підготовлений текст, а
також знати основні граматичні структури та мати запас лексики, необхідний для
розуміння англійських текстів середньої складності; вміти перекладати з розрахунку 1500
друкованих знаків за 45 хвилин з використанням словника; писати правильно графічно й
орфографічно в межах активного лексичного мінімуму.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: курс іноземної мови для середніх загальноосвітніх закладів з урахуванням
основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти,
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1), загальна психологія.
 кореквізит: лексика професійного спрямування, граматичні конструкції фахової та
наукової літератури, структура іноземних служб зайнятості та відповідна спеціальна
термінологія.
10. Зміст модуля:
Лексика професійного спілкування: праця психолога на підприємстві, в організації.
Працевлаштування, центр зайнятості. Категорії буття, їх властивості та відносини.
Географічні, демографічні, економічні та політичні дані.
11. Рекомендована література:
 Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови: навч. посібник / Верба
Г.В., Верба Л.Г. – К: Освіта, 2008. – 320 с.
 Гордєєва А.Й. Readings for psychologists: (Англійська мова для психологів. Тексти для
формування фахової компетентності з читання). – Київ : Ліра-К, 2017. – 136 с.
 Гужва Т.М. Англійські розмовні теми: навч.-метод. посіб. / Гужва Т.М. –Харків: Фоліо,
2005.—191 с.
 Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П. Психологічні справи. Підручник з англійської мови
для студентів напряму підготовки "Психологія": навч. посібник / Тарнопольський О.Б.,
Кожушко С.П.– ООО «ІНКОС», 2011. –302 с.
 Sandford, George. Cambridge English for Human Resources: навч. посіб. / Sandford, G. –
Cambridge: Cambridge University Press, 2011. – 128 p.
12. Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного
екзамену. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50
балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50
балів . Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська, англійська.

