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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Англійська мова  

Викладач (-і) Якименко Олена Сергіївна,  викладач кафедри педагогіки 

Контакти  (0312) 612008 

Обсяг дисципліни 12 кредитів ЄКТС, 360 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіків індивідуальних консультацій, 

розміщених на інформаційних стендах кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина, 

кафедра педагогіки  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, каб. 304) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни: обсяг лексики та граматики 

іноземної мови, знання яких надає студентам можливість вести бесіду з фаху та 

одержувати інформацію з іноземних письмових та усних джерел. Соціокультурні знання: 

знання суспільства і культури міжнародних академічних та професійних спільнот, в яких 

розмовляють даною мовою. 

Знання англійської мови стало необхідним як у загальнокультурному  так і 

професійному аспектах, зокрема, у професійному розвитку, наукових дослідженнях,  

навчанні та повсякденному спілкуванні. Вплив  і значення цього фактору потребують 

значної уваги у підготовці майбутніх спеціалістів на всіх рівнях навчання – починаючи 

від дитячого садка і закінчуючи вищим навчальним закладом та отриманням 

післядипломної освіти чи фахової перепідготовки. 

 Зокрема, актуальним є вивчення англійської мови  студентами українських 

університетів, враховуючи їх перспективи подальшої роботи та відображаючи мотивацію 

до оволодіння англійською мовою як іноземної мови в межах сфери їхніх професійних 

пріоритетів та професійної придатності.  

Англійську мову слід визнати цінною складовою сучасного як повсякденного, так 

і професійного життя, оскільки міжнародні контакти значно зростають у глобалізованому 

суспільстві, яке власне і саме створює сприятливі умови для вивчення мови та 

вдосконалення мовних навичок. 

Дисципліна складається з 12 кредитів (360 год.)  і викладається на 1-2 курсах. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою курсу є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що 

сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального 

та професійного середовищ, надання студентам систематизованих знань з курсу навчання 

англійської мови в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій 

формах, поглиблення навичок англомовної професійно-орієнтованої комунікативної 

компетентності  для забезпечення їхнього ефективного спілкування в повсякденному та 

професійному середовищах, оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні 

джерела. 

 Навчальна програма дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою 

В2-С1, який є стандартом для ступеня бакалавра. 

Практична мета: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані 

комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) 

для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному 



середовищі.  

Пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які 

активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей. 

Розвивальна мета: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з 

метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість 

студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови. 

Соціальна: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися 

і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється. 

Соціокультурна мета: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових 

міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у 

культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій. 

Завдання дисципліни полягає в навчанні, розвиткові та удосконаленні різних видів 

мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення, читання, письма 

та перекладу. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Навчання різних видів мовленнєвої діяльності включає в себе засвоєння:  

- фонетичних норм іноземної мови. 

- 2000 лексичних одиниць, знання яких забезпечує студентам можливість вести 

бесіду з фаху та одержувати інформацію з іноземних письмових та усних джерел.  

- граматичного матеріалу іноземної мови. 

- лексичного мінімуму (категорії буття, їх властивості та відносини; географічні, 

демографічні, економічні та політичні дані) конкретної країни світу, мова якої 

вивчається.  

- лексичного мінімуму регіональних та соціальних відносин між Україною та 

країною, мову якої вивчають.  

- абревіатур іншомовних фахових термінів у певній професійно-орієнтованій галузі. 

- лексичного мінімуму ділових контактів, ділових зустрічей, нарад.  

- мовленнєвого етикету спілкування, мовних моделей звертання, ввічливості, 

вибачення погодження.  

- лексично-граматичного мінімуму забезпечення мовно-комунікативного рівня 

проведення презентацій.  

- лінгвістичних методів аналітичного опрацювання іншомовних джерел.  

- роботи з електронними іншомовними джерелами.  

- лексичного мінімуму комп’ютерних (інформаційних) технологій.  

2. Навчання аудіювання передбачає формування та удосконалення вміння сприймати 

мовлення іншої особи як при безпосередньому спілкуванні, так і в запису. Студенти 

повинні розуміти тексти загальноосвітнього та професійноорієнтованого характеру та 

мовлення нормального темпу з голосу викладача чи у звукозапису.  

3. Навчання говоріння передбачає оволодіння та удосконалення двох форм: діалогічного 

та монологічного мовлення. Навчання діалогічного мовлення допомагає у засвоєнні 

студентами:  

- структури діалогу загальнонаукового характеру.  

- мовленнєвого етикету спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, 

вибачення, погодження тощо.  

- особливостей діалогу професійно-орієнтованого характеру.  

- мовно-культурологічного аспекту проведення міжнародних зустрічей.  

4. Навчання читання ставить за мету  

- оволодіння  ознайомчим та пошуковим читанням з визначеною кількістю невідомих слів 

без словника, читанням з визначеною кількістю невідомих слів із використанням 

словника.  

- дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури та розширення лексично-

граматичних джерел, у тому числі професійно-орієнтованої інформації. 



- пошук нової інформації в іншомовних джерелах у мережі Інтернет за методом ключових 

слів 

5. Навчання письма сприяє формуванню вмінь говоріння і читання, тому для цього виду 

мовленнєвої діяльності визначається за доцільне навчити студентів не тільки правопису, 

але й умінню письмово викладати свої думки, і разом з тим передбачає оволодіння:  

- іншомовними особливостями ділового листування; лексики, граматики, синтаксису 

ділового етикету та культурологічного аспекту писемної комунікації;  

- методами та лінгвістичними особливостями анотування та реферування іншомовних 

джерел.  

7. Навчання перекладу як важливого засобу оволодіння мовним матеріалом і різними 

видами мовленнєвої діяльності включає в себе оволодіння:  

- елементами усного перекладу інформації поданою іноземною мовою в процесі ділових 

контактів, ділових зустрічей, нарад;  

- основами перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел; комп’ютерним 

перекладом великих обсягів іншомовної інформації. 

 Тематика текстів для читання та перекладу співвідноситься з тематикою для усного 

мовлення та професійної спрямованості.  

5. Методи навчання 

6. Методи навчання 

 Під час навчання іноземним мовам використовуються сучасні ефективні підходи 

до викладання мов, що в значній мірі залежить від цільової ситуації та потреб цільової 

аудиторії, тобто від вхідного рівня володіння мовою студентами та їх напряму 

підготовки. Серед них: 

- комунікативний підхід,  

- діяльнісно-орієнтовний підхід,  

- проблемно-орієнтовний  підхід, спрямований на виконання завдань, а не 

окремих вправ,  

- ситуативний підхід з використанням мовних функцій та функціональних 

покажчиків, типових для ситуацій, максимально наближених до реального 

життя,  

- дієвий підхід, який передбачає спільну роботу студентів у парах, групах, 

командах тощо. 

6. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

360 

лекції - 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 240 

самостійна робота 120 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік  навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

1,2,3,4 053 Психологія 

081 Державно-правова діяльність 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

І, ІІ обов’язкова 

 



Розподіл 

годин за 

семестрами 

1 семестр – лекційні – 

                    практичні – 60 

                    самостійні – 30 

2 семестр – лекційні – 

                     практичні – 60 

                    самостійні – 30  

 

 3 семестр – лекційні – 

                     практичні – 60 

                     самостійні – 30  

4 семестр – лекційні – 

                    практичні – 60 

                    самостійні – 30 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістового 

модулю 

Зміст /Тематика/ Лексичний 

матеріал  

Граматичний інвентар / практичне 

навчання 

Змістовий модуль 1 

 

 

Англомовний світ 

 

Тема 1 Факти з історії 

англійської мови 

Тема 2 Важливість вивчення 

англійської мови у сучасному 

житті 

Тема 3 Розділені спільною 

мовою 

 ( варіанти та діалекти 

англійської мови) 

Тема 4 Мистецтво вести бесіду 

 

- кількісні числівники 1 - 1000, 

- прислівники часу, 

- питальні слова: where, when, what, 

how, who, 

- загальні питання й короткі 

відповіді: yes/no, 

- дієслова like, love, hate, want, live 

- питальні, заперечні та розповідні 

речення у Present Indefinite і Present 

Сontinuou 

- особові та присвійні займенники у 

формі додатку, 

- прийменники місця: opposite, above, 

- кількісні та порядкові числівники, 

- теперішній час: Present Indefinite і 

Present Сontinuous, 

- прислівники часу, місце 

прислівника у реченні, 

- Past Indefinite, 

- загальні та спеціальні питання, їх 

формулювання, 

- питальні слова: which, whose, why, 

- дієслово: must/mustn't 

- обчислювані й необчислювані 

іменники, 

- many/much, some/any/no, (a) few/ (a) 

little, a lot of, lots of, 

- питання: "How much?", "How 

many?" 

Змістовий модуль 2 

 

 

Моє оточення 

Тема 1 Родина. Родинні 

стосунки. 

Тема 2 Вплив сім’ї на вибір 

майбутньої професії 

Тема 3 Світ , в якому я живу ( 

мій друг, хобі) 

Тема 4 Мій Університет 

Тема 5  Моє рідне місто 

Тема 6 Моє помешкання 

Тема 7 Хатня робота та обов’язки  

Тема 8 Розпорядок дня 

Тема 9 Моє дозвілля (вихідний, 

канікули) 

Тема 10 Магазини та покупки 

- особові займенники (як підмет і 

додаток) і приcвійні прикметники, 

- присвійна форма: saxon genitive, 

- множина іменників, 

- неозначений артикль "a/an" та 

означений "the", 

- обчислювані й необчислювані 

іменники, a/some/any, 

- дієслова "to be", "have got", "can", 

"have", 

- вказівні займенники "this/that; 

these/those", 

- конструкції: "there is/isn't", "there 

are/aren't", 



Тема 11 Харчування. Здоровий 

спосіб життя 

Тема 12 Спорт і здоров’я   

Тема 13 Відвідання лікаря 

- прийменники часу: at, on, in, 

- прийменники місця at, on, in, under, 

behind, near, next to, in front of, 

between. 

Змістовий модуль 3  

 

 

Планування 

майбутнього 

 

Тема 1 Вибір професії 

Тема 2 Робота: обов’язки, умови, 

заробітна плата  

Тема 3 Мої плани на майбутнє 

Тема 4 Освіта 

Тема 5 Написання резюме. 

Співбесіда 

Тема 6  Інтернет та он-лайн 

спілкування 

- ступені порівняння прикметників. 

- часи: Past Indefinite (правильні та 

неправильні дієслова), Past 

Continuous, Present Perfect з 

ever/never, just/already, for/since, 

- вираження майбутнього часу, 

Future simple, Present continuous и 

"be going to" 

- множина іменників (виключення), 

порівняння з "as...as",  

- дієслова "would like", „want”, 

„need”, 

- дієслова “have”, “have to”,“have 

got”, 

- модальні дієслова: "can, should, 

would, must, shall" 

Змістовий модуль 4 

 

 

Україна 

Тема 1 Географічне положення 

та політична система 

Тема 2 Конституція – основний 

закон держави 

Тема 3 Національна символіка 

Тема 4 Київ – столиця України 

Тема 5 Визначні місця столиці 

Тема 6 Свята  в Україні 

Тема 7 Звичаї та традиції 

українського народу 

Тема 8 Національний костюм 

Тема 9 Життя молоді в Україні 

Тема 10 Проблеми сучасної 

України 

Тема 11 Україна і Євросоюз 

- займенники "one/ones". 

- порівняння: Present  Indefinite та 

Present Continuous, 

- пасивний стан Present  Indefinite, 

Past Indefinite 

- порівняння часів: Past  Indefinite и 

Past Continuous, 

- модальні дієслова: "could, may, 

might", 

- конструкції "be allowed to", "be able 

to" 

- some/any/no/every + thing, body, one, 

where, Сполучники; 

- Прикметники та прислівники; 

- Ступені порівняння прикметників; 

- Прийменники місця; 

- Безособові форми дієслова. 

- Розділові питання; 

- Вживання артикля 

Змістовий модуль 5  

 

Велика Британія  

 

Тема 1 Велика Британія на карті 

світу 

Тема 2 Лондон 

Тема 3 Визначні пам’ятки 

Лондона 

Тема 4 Музей мадам Тюссо 

Тема 5 Погода 

Тема 6 Система освіти у 

Великобританії 

Тема 7 Найвідоміші коледжі 

Тема 8 Свята у Великобританії 

Тема 9 Харчування британців 

Тема 10 Спорт у житті британців 

- прикметники і прислівники; 

протлежні за значенням 

прикметники. 

- часи: Future Continuous и Present 

Perfect Continuous, Past Perfect 

simple 

- пасивний стан часів "simple", 

- порівняння використання часів, 

- question tags, 

- умовні речення третього типу, 

- "would rather, would prefer" 

"phrasal verbs", 

інфінітив чи герундій після дієслівних 



Тема 11 Проблеми сучасної 

Великобританії 

конструкцій, 

„enough” з прикметниками та 

іменниками, too, 

прийменники з дієсловом, 

дієслова "do, make і take" 

час Past Perfect Continuous 

порівняння часів Past Perfect Simple и 

Past Perfect Continuous, 

звортні займенники 

phrasal verbs, 

конструкція "have something done", so i 

neither/nor 

Змістовий модуль 6 

 

 

Ділові контакти. 

  

 

 

Знайомство. 

Форми звертання. 

Телефонна розмова.  

Замовлення квитків по телефону.  

 Подорож літаком.  

 Подорож поїздом.  

Проходження митниці.  

 В готелі.  

Замовлення номеру в готелі. 

В ресторані.  

Замовлення страв. 

В магазині. 

Покупки.  

Рольова гра «В магазині». 

Встановлення контактів 

Запит інформації, попереднє 

замовлення та бронювання. Здійснення 

формальностей під час подорожі( 

проходження митного і паспортного 

контролю). 

Заповнення бланків. 

Реєстрація і виписка з готелю. 

Обробка кореспонденції.  

Телефонні розмови 

Написання електронних повідомлень, 

листів 

Читання з метою пошуку необхідної 

інформації.  

Мовлення та письмо з навчальною 

метою. 

 Презентації. 

Змістовий модуль 7 

 

 

Моя майбутня 

професія (кар’єра)  

 

Види професій. 

Посади на фірмі. 

Характер.  

Ділові якості. Обов’язки  

Співбесіда при прийомі на 

роботу. 

Резюме. 

Структура та типи ділового 

листа. 

В офісі.  

Офісне обладнання. 

 

Розуміння та написання резюме, 

супроводжуючих листів, 

рекомендацій.  

Участь у співбесідах, заповнення 

бланків.  

Розуміння і складання ділової 

документації.  

Планування наступних заходів і 

завдань, участь у дискусіях, читання з 

певною метою. 

Презентація і передача інформації. 

Надання і отримання зворотної 

інформації.  

Заповнення бланків(про участь у 

навчальному курсі за кордоном). 

Відповідь на телефонні дзвінки. 

Мовлення та письмо з навчальною 

метою.  

Змістовий модуль 8 

 

 

Європейський 

Союз    

 

Історія створення та символи 

Євросоюзу.  

Мета та пріоритети Євросоюзу. 

Країни і столиці ЄС.  

Міжнародні організації.  

Україна і Євросоюз 

Дискусії на професійні теми і дозвілля.  

Обмін інформацією з різних питань. 

Робота з кореспонденцією. Написання 

електронних повідомлень, листів 

Читання з метою пошуку необхідної 

інформації.  



 Мовлення та письмо з навчальною 

метою. Презентації. 

Змістовий модуль 9 

 

 

Країнознавство 

Свята і традиції Великої 

Британії.  

Неписані правила Британії.  

Королівські традиції.  

Свята і традиції України.  

Звичаї та традиції європейців.  

Свята і традиції США.  

Міжнародні зв’язки України та 

англомовних країн.  

 

Телефонні розмови 

Написання електронних повідомлень, 

листів 

Читання з метою пошуку необхідної 

інформації.  

Презентації, виступи. 

Читання, доповіді. 

Участь в дискусії, ведення нотаток. 

Звіт про конференцію.  

Обмін інформацією 

Знаходження інформації в різних 

джерелах.  

Мовлення та письмо з навчальною 

метою. Презентації. 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин аудиторного 

навчання 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1  Англомовний світ       

Тема 1 Факти з історії англійської мови 

Граматика: кількісні числівники 1 - 1000, прислівники часу, 

питальні слова: where, when, what, how, who, загальні питання й 

короткі відповіді: yes/no 

3  3    

Тема 2 Важливість вивчення англійської мови у сучасному житті 

Граматика: дієслова like, love, hate, want, live 

питальні, заперечні та розповідні речення у Present Indefinite і 

Present Сontinuous особові та присвійні займенники у формі 

додатку, прийменники місця: opposite, above, кількісні та порядкові 

числівники 

5  3   2 

Тема 3 Розділені спільною мовою  ( варіанти та діалекти 

англійської мови) 

Граматика: теперішній час: Present Indefinite і Present Сontinuous, 

прислівники часу, місце прислівника у реченні, Past Indefinite, 

загальні та спеціальні питання, їх формулювання, питальні слова: 

which, whose, why 

5  3   2 

Тема 4 Мистецтво вести бесіду 

Граматика: дієслово: must/mustn't, обчислювані й необчислювані 

іменники, many/much, some/any/no, (a) few/ (a) little, a lot of, lots of, 

питання: "How much?", "How many?" 

5  3   2 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 18  1

2 

  6 

Змістовий модуль 2    Моє оточення       

Тема 1 Родина. Родинні стосунки. 

Граматика: особові займенники (як підмет і додаток) і приcвійні 

прикметники 

3  2   1 

Тема 2 Вплив сім’ї на вибір майбутньої професії 

Граматика: Граматичний тест 

3  3    

Тема 3 Світ , в якому я живу ( мій друг, хобі) 

Граматика:  множина іменників, граматичний тест 

2  2    



Тема 4 Мій Університет 

Граматика: неозначений артикль "a/an" та означений "the" 

3  2   3 

Тема 5  Моє рідне місто 

Граматика: неозначений артикль "a/an" та означений "the" 

3  3    

Тема 6 Моє помешкання 

Граматика: злічувані та незлічувані  іменники, a/some/any 

6  2   4 

Тема 7 Хатня робота та обов’язки  

Граматика: дієслова "to be", "have got", "can", "have" 

3  3    

Тема 8 Розпорядок дня 

Граматика: вказівні займенники "this/that; these/those" 

2  2    

Тема 9 Моє дозвілля (вихідний, канікули) 

Граматика: прийменники часу: at, on, in 

3  3   2 

Тема 10 Магазини та покупки 

Граматика: конструкції: "there is/isn't", "there are/aren't" 

4  4    

Тема 11 Харчування. Здоровий спосіб життя 

Граматика: граматичний тест 

3  3    

Тема 12 Спорт і здоров’я   

Граматика: прийменники місця at, on, in, under, behind, near, next to, 

in front of, between, граматичний тест 

5  3   3 

Тема 13 Відвідання лікаря 

Граматика: граматичний тест 

4  4    

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 51  38   13 

Змістовий модуль 3   Планування майбутнього       

Тема 1 Вибір професії 

Граматика: дієслова "would like", „want”, „need”, вираження 

майбутнього часу, Future simple, Present continuous и "be going to"    

 

5   2      3   

Тема 2 Робота: обов’язки, умови, заробітна плата  

Граматика: ступені порівняння прикметників,  порівняння з 

"as...as", 

3  3    

Тема 3 Мої плани на майбутнє 

Граматика: часи: Past Indefinite (правильні та неправильні дієслова), 

Past Continuous, Present Perfect з ever/never, just/already, for/since  

 

7  3   4 

Тема 4 Освіта 

Граматика: Past Indefinite (правильні та неправильні дієслова), Past 

Continuous, Present Perfect з ever/never, just/already, for/since 

6  2   4 

Тема 5 Написання резюме. Співбесіда 

Граматика: Past Indefinite (правильні та неправильні дієслова), Past 

Continuous, Present Perfect з ever/never, just/already, for/since 

5  3   2 

Тема 6  Інтернет та он-лайн спілкування 

Граматика: множина іменників (виключення), 

дієслова “have”, “have to”,“have got”, модальні дієслова: "can, 

should, would, must, shall"  

8  3   5 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 27  16   18 

Змістовий модуль 4  Україна       

Тема 1 Географічне положення та політична система 

Граматика: займенники "one/ones" 

2  2    

Тема 2 Конституція – основний закон держави 

Граматика: порівняння: Present  Indefinite та Present Continuous 

4  3   1 

Тема 3 Національна символіка 

Граматика: порівняння часів: Past  Indefinite и Past Continuous 

3  2   1 

Тема 4 Київ – столиця України 

Граматика: Ступені порівняння прикметників; Прийменники місця 

2  2    



Тема 5 Визначні місця столиці 

Граматика: some/any/no/every + thing, body, one, where. Сполучники; 

Прикметники та прислівники 

3  1   2 

Тема 6 Свята  в Україні 

Граматика: конструкції "be allowed to", "be able to" 

2  2    

Тема 7 Звичаї та традиції українського народу 

Граматика: модальні дієслова: "could, may, might" 

4  2   2 

Тема 8 Національний костюм 

Граматика: пасивний стан Present  Indefinite, Past Indefinite 

  2   1 

Тема 9 Життя молоді в Україні 

Граматика:  Безособові форми дієслова 

3  2   1 

Тема 10 Проблеми сучасної України 

Граматика:  Розділові питання 

8  5   3 

Тема 11 Україна і Євросоюз 

Граматика:  Вживання артикля (повторення) 

6  6    

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 40  29   11 

Змістовий модуль 5  Велика Британія        

Тема 1 Велика Британія на карті світу 

Граматика: прикметники і прислівники; протлежні за значенням 

прикметники 

2  2    

Тема 2 Лондон 

Граматика: часи: Future Continuous и Present Perfect Continuous, Past 

Perfect simple 

4  2   2 

Тема 3 Визначні пам’ятки Лондона 

Граматика:  пасивний стан часів "simple", phrasal verbs 

4  2   2 

Тема 4 Музей мадам Тюссо 

Граматика:  умовні речення третього типу 

3  1   2 

Тема 5 Погода 

Граматика:  "would rather, would prefer", question tags 

2  2    

Тема 6 Система освіти у Великобританії 

Граматика:  дієслова "do, make і take" 

5  3   2 

Тема 7 Найвідоміші коледжі 

Граматика:  звортні займенники, прийменники з дієсловом 

2  2    

Тема 8 Свята у Великобританії 

Граматика: конструкція "have something done", so i neither/nor 

4  3   1 

Тема 9 Харчування британців 

Граматика: інфінітив чи герундій після дієслівних конструкцій 

2  2    

Тема 10 Спорт у житті британців 

Граматика:  порівняння використання часів, "phrasal verbs" 

3  2   1 

Тема 11 Проблеми сучасної Великобританії 

Граматика:  „enough” з прикметниками та іменниками, too 

6  4   2 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 37  25   12 

Змістовий модуль 6  Ділові контакти.               

Знайомство. 2  1   1 

Форми звертання. 1  1    

Телефонна розмова.  3  1   2 

Замовлення квитків по телефону.  2  1   1 

Подорож літаком.  3  1   2 

Подорож поїздом.  1  1    

Проходження митниці.  5  2   3 

В готелі.  2  1   1 

Замовлення номеру в готелі. 2  1   1 

В ресторані.  2  1   1 

Замовлення страв. 2  1   1 

В магазині. Покупки.  3  1   2 



Рольова гра «В магазині».  1  1    

Встановлення контактів 1  1    

Всього за модулем 45  30   15 

Змістовий модуль 7 Моя майбутня професія (кар’єра)        

Види професій. 2  2    

Посади на фірмі. 4  3   1 

Характер.  4  4    

Ділові якості. Обов’язки  8  4   4 

Співбесіда при прийомі на роботу 10  6   4 

Резюме. 9  5   4 

Структура та типи ділового листа. 5  4   1 

В офісі. Офісне обладнання. 3  2   1 

Всього за модулем 45  30   15 

Змістовий модуль 8 Європейський Союз.          

Історія створення та символи Євросоюзу.   8  6   2 

Мета та пріоритети Євросоюзу.  10  6   4 

Країни і столиці ЄС.   10  8   2 

Міжнародні організації.  9  6   3 

Україна і Євросоюз 8  4   4 

Всього за модулем 45  30   15 

Змістовий модуль 9 Країнознавство.          

Звичаї та традиції європейців.  6  4   2 

Свята і традиції Великої Британії.  

Неписані правила Британії.  

8  6   2 

Королівські традиції.  4  2   2 

Свята і традиції України.  10  6   4 

Свята і традиції США.  8  6   2 

Міжнародні зв’язки України та англомовних країн  9  6   3 

Всього за модулем 45  30   15 

Самостійна робота студента 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1  Англомовний світ  

Тема 2 Важливість вивчення англійської мови у сучасному житті 

Граматика: дієслова like, love, hate, want, live, питальні, заперечні та розповідні речення 

у Present Indefinite і Present Сontinuous, особові та присвійні займенники у формі додатку, 

прийменники місця: opposite, above, кількісні та порядкові числівники 

2 

Тема 3 Розділені спільною мовою  ( варіанти та діалекти англійської мови) 

Граматика: теперішній час: Present Indefinite і Present Сontinuous, прислівники часу, місце 

прислівника у реченні, Past Indefinite, загальні та спеціальні питання, їх формулювання, 

питальні слова: which, whose, why 

2 

Тема 4 Мистецтво вести бесіду 

Граматика: дієслово: must/mustn't, обчислювані й необчислювані іменники, many / much, 

some/any/no, (a) few/ (a) little, a lot of, lots of, питання: "How much?", "How many?" 

2 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 6 

Змістовий модуль 2    Моє оточення  

Тема 1 Родина. Родинні стосунки. 

Граматика: особові займенники (як підмет і додаток) і приcвійні прикметники 

1 

Тема 4 Мій Університет 

Граматика: неозначений артикль "a/an" та означений "the" 

3 

Тема 6 Моє помешкання 

Граматика: злічувані та незлічувані  іменники, a/some/any 

4 

Тема 9 Моє дозвілля (вихідний, канікули) 

Граматика: прийменники часу: at, on, in 

2 



Тема 12 Спорт і здоров’я   

Граматика: прийменники місця at, on, in, under, behind, near, next to, in front of, between, 

граматичний тест 

3 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 13 

Змістовий модуль 3   Планування майбутнього  

Тема 1 Вибір професії 

Граматика: дієслова "would like", „want”, „need”, вираження майбутнього часу, Future simple, 

Present continuous и "be going to"    

3   

Тема 3 Мої плани на майбутнє 

Граматика: часи: Past Indefinite (правильні та неправильні дієслова), Past Continuous, Present 

Perfect з ever/never, just/already, for/since   

4 

Тема 4 Освіта 

Граматика: часи: Past Indefinite (правильні та неправильні дієслова), Past Continuous, Present 

Perfect з ever/never, just/already, for/since 

4 

Тема 5 Написання резюме. Співбесіда 

Граматика: часи:  Past Indefinite (правильні та неправильні дієслова), Past Continuous, Present 

Perfect з ever/never, just/already, for/since 

2 

Тема 6  Інтернет та он-лайн спілкування 

Граматика: множина іменників (виключення), дієслова “have”, “have to”,“have got”, 

модальні дієслова: "can, should, would, must, shall"  

5 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 18 

Змістовий модуль 4  Україна  

Тема 2 Конституція – основний закон держави 

Граматика: порівняння: Present  Indefinite та Present Continuous 

1 

Тема 3 Національна символіка 

Граматика: порівняння часів: Past  Indefinite и Past Continuous 

1 

Тема 5 Визначні місця столиці 

Граматика:  some/any/no/every + thing, body, one, where, Сполучники; Прикметники та 

прислівники 

2 

Тема 7 Звичаї та традиції українського народу 

Граматика: модальні дієслова: "could, may, might" 

2 

Тема 8 Національний костюм 

Граматика: пасивний стан Present  Indefinite, Past Indefinite 

1 

Тема 9 Життя молоді в Україні 

Граматика:  Безособові форми дієслова 

1 

Тема 10 Проблеми сучасної України 

Граматика:  Розділові питання 

3 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 11 

Змістовий модуль 5  Велика Британія   

Тема 2 Лондон 

Граматика: часи: Future Continuous и Present Perfect Continuous, Past Perfect simple 

2 

Тема 3 Визначні пам’ятки Лондона 

Граматика:  пасивний стан часів "simple", phrasal verbs 

2 

Тема 4 Музей мадам Тюссо 

Граматика:  умовні речення третього типу 

2 

Тема 6 Система освіти у Великобританії 

Граматика:  дієслова "do, make і take" 

2 

Тема 8 Свята у Великобританії 

Граматика: конструкція "have something done", so i neither/nor 

1 

Тема 10 Спорт у житті британців 

Граматика:  порівняння використання часів, "phrasal verbs" 

1 

Тема 11 Проблеми сучасної Великобританії 

Граматика:  „enough” з прикметниками та іменниками, too 

2 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 12 

Змістовий модуль 6  Ділові контакти.     



Знайомство. 1 

Телефонна розмова.  2 

Замовлення квитків по телефону.  1 

Подорож літаком.  2 

Проходження митниці.  3 

В готелі.  1 

Замовлення номеру в готелі. 1 

В ресторані.  1 

Замовлення страв. 1 

В магазині. Покупки.  Рольова гра «В магазині».  Встановлення контактів 2 

Всього за модулем 15 

Змістовий модуль 7 Моя майбутня професія (кар’єра)   

Посади на фірмі. 1 

Ділові якості. Обов’язки  4 

Співбесіда при прийомі на роботу 4 

Резюме. 4 

Структура та типи ділового листа. 1 

В офісі. Офісне обладнання. 1 

Всього за модулем 15 

Змістовий модуль 8 Європейський Союз.     

Історія створення та символи Євросоюзу.   2 

Мета та пріоритети Євросоюзу.  4 

Країни і столиці ЄС.   2 

Міжнародні організації.  3 

Україна і Євросоюз 4 

Всього за модулем 15 

Змістовий модуль 9 Країнознавство.     

Звичаї та традиції європейців.  2 

Свята і традиції Великої Британії.  Неписані правила Британії.  2 

Королівські традиції.  2 

Свята і традиції України.  4 

Свята і традиції США.  2 

Міжнародні зв’язки України та англомовних країн  3 

Всього за модулем 15 

Самостійна робота студента передбачає повторення граматичного матеріалу, закріплення 

загальновживаної лексики та опрацювання і робота над текстами професійної спрямованості. 

7. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна  

система 

оцінювання  

курсу 

Методи контролю 

 Вступний тест, поточне тестування; оцінка за самостійну роботу; 

підсумковий письмовий тест, залік, іспит.   
Критерії та норми оцінювання знань:  

1) характер володіння знаннями з дисципліни англійська мова (рівень 

усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань (логіка мислення, аргументація, 

послідовність і самостійність викладу, культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння програмним матеріалом, здатність творчо 

використовувати засвоєні знання на практиці; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-пізнавальній 

діяльності; 

5) якість виконання роботи: Оцінювання знань студентів здійснюється, 

як за основну відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 

прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним матеріалом 



сформовані, всі передбачені програмою навчання завдання виконані, якість 

їх виконання оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 

прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 

основному сформовані, всі передбачені програмою навчання завдання 

виконані, якість виконання більшості з них оцінена кількістю балів, 

близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 

прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 

основному сформовані, всі передбачені програмою навчання завдання 

виконані, якість виконання більшості з них оцінена кількістю балів, 

близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, але 

прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні навики 

роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі з виконаних 

завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, деякі 

практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених програмою 

навчання завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінені 

кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 

частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання завдань не виконані, або якість їх 

виконання оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. При 

додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення 

якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не засвоєний, 

необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі виконані завдання 

містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом не 

приведе до будь-якого значимого підвищення якості виконання навчальних 

завдань. 
Вимоги 

практичних 

занять 

Записи теоретичного матеріалу  ведуться у довільній формі у робочому 

зошиті. Практичні та тестові завдання виконуються на окремих аркушах чи 

бланках відповідей до тестового завдання. 

Від студента очікується активна участь в обговоренні теми, що 

вивчається, студенти мають мати базові знання і володіти базовою 

лексикою та термінологією, вміти ставити питання, висловлювати свою 

точку зору, дискутувати. Під час дискусії важливі: повага до опонента, 

толерантність до інших та їхнього досвіду, сприйнятливість та 

неупередженість, ретельна аргументація своєї думки та сміливість 

змінювати свою позицію під впливом доказів, вміння формулювати свої 

побажання з опорою на власні думки і емоції. Вітається творчий підхід у 

різних його проявах.  
Умови  

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на основі 

зарахування всіх виконаних студентами завдань.  

8. Політика навчальної дисципліни 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, 

а також виконання самостійних завдань із теми та усне відпрацювання у час, відповідно 

до графіків індивідуальних консультацій. 



Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену.   

9. Рекомендована література 

Основна:  

1. Allison, J. & Emmerson, P. The Business. Macmillan, 2011.  

2. Business English Essentials / Укл. О.Біленька, А.Павлюк, О.Чепурна – Тернопіль: 

Видавництво Карп’юка, 2003.  

3. English Vocabulary in Use upper- intermediate and advanced by Michael Mc Carthy Felicity 

O’Dell Cambridge University press 1997. 

4. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and intermediate / Stuart Redman. 

Cambridge University Press. – Cambridge, 2003.  

5. Intermediate Language Practice: English Grammar and Vocabulary. Michael Vince with 

Paul Emmerson. Macmillan Publishers Limited, 2003.  

6. Oxford Dictionary of Business English for learners of English Oxford University Press 2002. 

7. Practical English Grammar by A. Thomson,  A.V. martinet Oxford University Press, 1996.  

8. Quick Placement Test (2001) Oxford: Oxford University Press. 

9. Sharman, E. (2005) Across Cultures. Edinburgh: Pearson Education Limited.   

10. Англійська мова для навчання і роботи. (English for Study and Work) / Кострицька С.І., 

Зуєнок І.І., Швець О.Д., Поперечна Н.В., Дніпропетровськ, РВК НГУ, 2010.  

11. Богацкий Ю.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. Словарь-справочник. 

– М., 2004.  

12. Зуєнок І. І. Writing Reports. Практичний посібник до складання англійською мовою 

звітів про наукові дослідження (для самостійної роботи студентів, магістрів, 

спеціалістів, аспірантів усіх напрямів підготовки). Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2004.  

13. Кострицька С.І., Бердник Л.В. Методичні вказівки з написання англомовної 

кореспонденції. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 1999.  

14. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець І.І., Поперечна Н.В. English for study and work. 

Communicating in writing. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2009.  

15. Методичні вказівки з написання англомовної  кореспонденції для студентів старших курсів 

усіх спеціальностей / Кострицька С.І., Бердник Л.В., Дніпропетровськ, НГА України, 1999.  

21 Практикум з тестування навичок англійської мови / Кострицька С.І., Київ, 1996. 

22 Степанова Ж.Г. Английский язык. Самые распространенные разговорные темы – 

Conversation English in Dialogues. – М.: АСТ Восток – Запад, 2007. 

23 Тарнопольский О.Б., Явсюкевич Ю. Successful Presentations (Успішні презентації). 

Київ: Ленвіт – 2005.  

24 Тарнопольский О.Б.,Кожушко С.П. Ділові проекти: підручник. Київ: «Фірма ІНКОС»,  

2002.  

WEB-sites:  

1. http://www.rpi.edu/dept/llc/writecenter/wed/handouts.html  

2. http://splavc.spjc.cc.fl.us/hooks/hookessays-htrnl  

3. http://www.better-english.com.exerciselist.html  

4. http://www.stir.ac.uk/celt/staff/higdox/Vallance/Diss/PI.html  

5.  http://www.longman.com  

6.  http://www.longman-elt.com/cuttingedge  

7. http://www.intercom.au/intercom/newsprs/index.htm  

8. http://www.altavista.com  

9. http://ppp.net/links/news  

10. http://www.jaist.ac.jp/~mark/Scientific Presentation.html  

11. www. britishcouncil.org/professionals  
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