
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Керівниця Освітнього центру  
«Я І МОЯ ШКОЛА» 

 
______________________ І.І. Міньковська  

22.09.2021 р. 
 
 
 

 

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ENGLISH FOCUS: АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ» 

 
Найменування освітньої опції: English Focus: англійська мова для початківців. 

Напрям: курс загальної англійської мови з  акцентом  на мотивацію і комунікацію 
студентів, дослідження сучасного англомовного контенту, розкриття закономірностей 
використання мови в різних сферах суспільного життя – її функційних стилів та їхньої 

мовленнєвої системності, навчання впродовж життя. 

Мета: оволодіння знанням базової англійської мови для ефективного спілкування і 
розуміння мови. Розвиток усіх аспектів оволодіння іноземною мовою – reading, listening, 
writing and speaking. Формування у студентів  комунікативної компетенції, яка допоможе 
їм стати ефективними користувачами мови в різноманітних ситуаціях соціального, 
навчально-академічного та професійного спілкування; зробить можливим безпосередні 
контакти з представниками інших країн; допоможе прилучитися до культури народів – 
носіїв цієї мови; розширить кругозір, загальну ерудицію; сприятиме формуванню 
світогляду на основі загальнолюдських цінностей та розвитку особистості. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І 

МОЯ ШКОЛА». 
 Розробниця програми:  

Анна Якубчак, викладач англійської мови з 20-річним стажем у 
різних вікових групах, яка володіє різними методиками викладання і 
перш за все викладає від серця до серця.  Експертка з soft skills, 
зокрема з емоційного інтелекту та критичного мислення.  Людина, яка 
захоплена своєю справою і вірить у можливості кожного.  

 

«Оптимізм – це віра, яка веде до досягнень. Нічого не можна 
створити без надії та віри». 



 
 
 

 

 

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні заняття.  
 
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, підлітки, сім'ї, батьківство, бабусі, дідусі. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 40 годин (або 1,35 кредиту ЄКТС). 

 
Мова навчання: англійська. 
 
Строки і графік виконання програми: 2 години 1 раз на тиждень, загалом 5 місяців – 

очно. 
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст: 
Програма курсу передбачає практичні заняття, на яких студенти повністю 

занурюватимуться в англійську мову на дві години. Спілкування на заняттях ведеться 
виключно англійською мовою. Програма курсу базується на вивченні наступних тем: -  

- особиста інформація, 
- особисті відносини,  
- країни та міста,  
- повсякденне життя,  
- відносини з іншими людьми,  
- їжа та напої,  
- вільний час і розваги,  
- одяг, транспорт та мандрування,  
- освіта та кар’єра,  
- мій дім і навколишнє середовище,  
- моє здоров’я,  
- плани на майбутнє. 

 
Також розглядаються такі граматичні явища, як: дієслово to be, займенники 

(особисті, відносні, присвійні), прийменники часу та місця, вживання дієслів у різних 
часових формах (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, to be going to), 
невизначений артикль, ступені порівняння прикметників, модальні дієслова. Курс 
пропонує збалансований розвиток не тільки англомовної комунікативної 
компетенції, а й уміння працювати в команді, враховувати думки інших. 



 
 
 

 

Використання в навчанні сучасних матеріалів з різних сфер життя забезпечує 
серйозні результати на метапредметному рівні. 
 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
Фахові компетентності:  

- говоріння (вести діалог в ситуаціях повсякденного спілкування; розмовляти про 
себе і свої плани; розповідати про своє оточення, міркувати в рамках вивченої 
тематики). 

- аудіювання (повно і точно розуміти висловлювання співрозмовника в поширених 
стандартних ситуаціях повсякденного спілкування в чітко озвученій мові, розуміти 
основний зміст і виділяти необхідну інформацію з різних типів аудіо- та 

відеотексту). 

-  читання (читати адаптовані автентичні тексти різних стилів: публіцистичні, 
художні, науково-популярні, прагматичні, використовуючи основні види читання 
(ознайомлювальне, вивчаюче, пошукове) в залежності від комунікативної задачі). 
 

- письмова мова (писати особистий лист, заповнювати анкету, письмово викладати 
відомості про себе у формі, прийнятої в країні мови, що вивчається, робити 

виписки з іншомовного тексту). 

Загальні компетентності:  
- здатність застосовувати знання у життєвих ситуаціях;  
- здатність працювати у команді;  
- здатність розуміти себя і свого співрозмовника;  
- навички критичного мислення; 
- навички ефективної комунікації. 
 
Очікувані результати навчання: 

• Подолання мовного бар’єру. Студенти зможуть орієнтуватися в усіх повсякденних 
ситуаціях – ставити запитання, давати відповіді. 

• Читати і розуміти нескладні англомовні тексти, мандрувати і спілкуватися 
англійською, розбиратись у туристичній документації. 

• Висловлювати свою думку і емоції. 

• Сприймати інформацію на слух.  



 
 
 

 

Для контролю використовуються Загальноєвропейські компетенції володіння 
іноземною мовою: 

Від А Рівень початкового володіння. 

До А1 Рівень виживання -  Я розумію і вмію говорити, використовуючи знайомі 
вирази і дуже прості фрази для вирішення конкретних завдань в ситуаціях 
повсякденного спілкування; я вмію уявити себе та інших, вмію ставити прості 
запитання особистого характеру, наприклад, про те, де живе мій співрозмовник, 
про людей, яких він знає, про те, що у нього є. Я можу брати участь в простих 
діалогах, якщо мій співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий допомогти 
мені. 

Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 15 осіб.  
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 
днів із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 5000 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
 
Google-форма: https://bit.ly/englishfocusforstarters. 
 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 

№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

https://bit.ly/englishfocusforstarters

