
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМ К.Д. УШИНСЬКОГО 

 

 

Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів 

 

                                

 

                         «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

 

                   Перший проректор 

                     ______________/Н.В.Яблонська 

       «___» _______________    2010 р. 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

з навчального курсу  

«Практичний курс англійської мови» 

для студентів I -2 курсів, напрями підготовки: 

6.02.03.03 – Філологія (українська мова та література), 

(спеціалізація – українознавств); 

6.02.03.02 – Історія, (спеціалізація – правознавство) 

(за вимогами кредитно - модульної системи) 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

                                                                 Робоча програма складена 

                                                                              ст. викладачем кафедри 

                                                                              іноземних мов  

                                                                              гуманітарних факультетів 

                                    Ємельяновою Д.В. 

 

 

 

 

 

ОДЕСА 2009 

 

 

 

 

 



 

 

Предмет: ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Норматив

ні дані 

К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

и
х
 

Ін
д

 

р
о
б

о
та

 

У
сь

о
го

 

го
д

и
н

  

С
ам

о
ст

. 

р
о
б

о
та

 

З
ал

ік
и

 

(с
ем

ес
тр

) 

Іс
п

и
ти

 

(с
ем

ес
тр

 

Форма 

навчання 

Денна 1 1, 

2 

 72  72 90 1  

Денна 2 1, 

2 

 72  72 90 3 4 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Процеси  європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер 

життєдіяльності, включно вищу освіту. Україна чітко визначила орієнтир на 

входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої 

діяльності і контексті європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над 

практичним приєднанням до Болонського процесу. 

Лісабонська угода, прийнята у 1997 році, декларує наявність і цінність 

різноманітних освітніх систем і ставить за мету створення умов, за яких більша 

кількість людей скориставшись усіма цінностями і здобутками національної 

системи і науки зможе бути мобільними на європейському ринку праці. 

Підписана у 2001 році Сорбонська декларація спрямована на створення 

відкритого європейського простору вищої освіти, який має стати більш 

конкурентноспроможним на світовому ринку освітніх послуг. Основна ідея цих 

документів – двоступенева структура вищої освіти. Використання системи 

кредитів (ECTS), міжнародне визнання бакалавра як рівня вищої освіти, надає 

особі кваліфікацію та право продовжувати навчання за програмами магістра 

відповідно до положень Лісабонської угоди. 

Таким чином створюються умови для інтеграційних процесів у сфері вищої 

освіти європейських країн, а Україна виступає активним учасником цих процесів. 

Обрані шляхи модернізації вищої освіти України співзвучні загальноєвропейським 

підходам. Принципи Болонської декларації повною мірою вирішено запровадити у 

2010 році, а 2005-й визначено як проміжний етап моніторингу зробленого. 

Основним завданням на цей період є запровадження системи академічних 

кредитів, які розглядаються як засіб підвищення мобільності студентів щодо 

переходу з однієї навчальної програми на іншу. 

Визначення змістових модулів навчання з іноземної ( англійської ) мови , 

узгодження кредитних систем оцінювання досягнень студента повинно стати 

основою для вирішення ще одної задекларованої в Болоньї мети -  створення умов 

для вільного переміщення студентів, на теренах Європи. 

На сучасному етапі  розвитку України, важливого значення набуває 

практичне оволодіння іноземною мовою, що передбачає формування розмовних 

навичок у найтиповіших ситуаціях спілкування, а також розвиток навичок і вмінь 

читання та письма. Модель сучасного випускника гуманітарного вузу передбачає 

наявність достатньої кількості комунікативних умінь для спілкування з носіями 



 

мови в побутовій, суспільно - політичній, культурно – адміністративній та 

професійній сферах. 

Процес прискорення проходження матеріалу і підвищення ефективності 

навчання має забезпечити кредитно – модульна система. 

 

 

ВСТУП 

 

Програма «практичний курс іноземної мови» призначена для студентів 

немовних спеціальностей педагогічних вузів, які продовжують вивчення 

англійської мови, розпочате у середньому навчальному закладі. Програма 

розрахована на 144 години аудиторної роботи протягом першого та другого років 

навчання. Розподіл годин по семестрам має такий вигляд: 

 

Загальна кількість - 144 години 

 

         І семестр                                                           ІІ семестр                 

           36  год.                                                            36 год. 

        ІІІ семестр                                                        ІІ семестр                 

           36  год.                                                             36 год. 

 

У процесі навчання іноземної мови необхідно виходити з таких положень: 

- усне мовлення, читання, переклад-види мовленнєвої діяльності, які є метою 

і засобом навчання іноземної мови; переклад крім того, є одним з засобів контролю 

розуміння прочитаного; 

- фонетика і граматика постають як новий матеріал, під час роботи з яким, у 

студентів формуються мовленнєві вміння і навички. 

При організації процесу навчання іноземної мови важливо враховувати, що: 

навчання всім видам мовленнєвої діяльності ведеться комплексно; формування 

навику вимови проходить у тісній єдності з оволодінням граматичними моделями, 

навичками усного мовлення та читання протягом всього курсу 

навчання;оволодіння лексичним матеріалом відбувається у роботі над текстом 

підручників, газет, літератури за фахом; виконання окремих видів роботи та ряду 

тренувальних вправ (лексичних, граматичних, фонетичних) переноситься на 

самостійне опрацьовування, щоб висвободити час на заняттях для розвитку 

мовленнєвих навичок. 

 Мета курсу - надати фонетичні, морфологічні та синтаксичні знання з 

англійської мови. 

Завдання курсу: навчити читанню, письму ,перекладу текстів за фахом. 

Надати знання з фонетики, граматики, елементів словотвору, синтаксису. 

 

І. Мовленнєві вміння та навички на кінець 

 першого року навчання. 

 

І курс, систематизуючи та узагальнюючи знання з англійської мови, які 

отримані в середніх навчальних закладах, закладає фонетичну, лексичну і 

граматичну базу для подальшої роботи студента над мовою. Особлива увага 

приділяється корекції або постановці стандартної вимови (оволодіння звуками за 



 

основними типами інтонації) та розвитку навичок усного мовлення. На цьому ж 

курсі відбувається навчання читанню літератури за фахом широкого профілю. 

         

На кінець І курсу студент повинен: 

1. Уміти правильно артикулювати англійські звуки, знати відповідні їм позначки 

транскрипції з тим, щоб вміти озвучувати будь-яке слово з англо-російським, англо 

- українським словником; 

2. Інтонаційно правильно оформлювати розповідні, питальні, спонукальні речення 

за допомогою пауз, фразового наголосу, руху основного тону, методичних 

завершень, ритмічних груп, темпу; 

3.  Уміти вести бесіду (задавати питання, відповідати на питання коротко та 

розгорнуто). Робити повідомлення на базі активно вивченої лексики (обсяг 

повідомлення 10-12 речень); 

4. Уміти, як при зоровому сприйнятті, так і на слух, розуміти текст, що містить у 

собі активно засвоєний лексичний та граматичний матеріал  (розуміння 

монологічної та діалогічної мови); 

5. Уміти читати незнайомий  текст, що містить у собі активно і рецептивно 

пройдений лексичний і граматичний матеріал (в ньому може бути близько 3-4 % 

незнайомих слів: інтернаціональних та утворених на основі засвоєних засобів 

словотвору). 

 

ІІ. Засоби  контролю наприкінці І року навчання. 

 

1. Контроль мовленнєвих навичок і умінь. 

1) Сприйняття зв’язного тексту на слух і переказ його рідною мовою: 

 

текст за тематикою І курсу                             незнайомий; 

              лексико-граматичний матеріал                      пройдений активно (в тексті може     

                                                                                         бути 2% незнайомих слів);   

              обсяг матеріалу                                                300 друкованих знаків; 

              темп мовлення диктора                                   120-140 слів у хвилину; 

              голос диктора                                                   незнайомий ; 

              характер подання                                              одноразовий; 

              час на прослуховування та переказ                12-15 хвилин; 

 

2) Бесіда: 

 

        тематика                                                             пройдена; 

        лексико-граматичний матеріал                        пройдений активно; 

        відповіді на питання                                          розгорнуті та у вигляді коротких  

                                                                                     повідомлень; 

        ставлення питань                                               всі типи питань; 

 

3) Читання з повним охоплення змісту або читання й переклад (без словника): 

 

текст з тематики І курсу                                   незнайомий; 

граматичний матеріал                                       пройдений активно та рецептивно  

лексичний матеріал                                           3-4 % незнайомих слів  



 

                                                                             (інтернаціональні та  

                                                                             утворені на основі словотвору); 

                                                                             

 

             обсяг матеріалу                                                  1200 друкованих знаків;  

             час на ознайомлення з текстом                        15 хвилин.  

 

2.  Контроль знань активно засвоєного граматичного та лексичного матеріалу.        

     Переклад на англійську мову: 

   

        текст                                                                    незнайомий      

        обсяг матеріалу                                                  6-8 речень 

        переклад                                                              усний, без підготовки 

 

ІІІ. Мовний матеріал, на базі якого розвиваються зазначені 

 навички і уміння студентів І курсу. 

 

І. ФОНЕТИКА. 

 

Звукова будова англійської мови та її порівняння із звуковою будовою 

російської, української мов. Поняття про фонетичну транскрипцію. Поняття про 

довготу та короткість голосних звуків, наявність дифтонгів. Аспірація та 

недопустимість палаталізації англійських приголосних. Недопустимість заміни 

дзвінких приголосних їх глухими відповідниками та навпаки. 

Літера та алфавіт. Поняття про склад. Наголошені й ненаголошені склади. 

Особливість англійського наголосу. Відкриті, закриті, напівзакриті склади. 

Складоподіл і основні правила читання голосних та приголосних, буквосполучень. 

Поняття про інтонацію та Ії функції. Компоненти інтонації. Смислова група. 

Фразовий наголос, ритмічність, поступово спадна шкала, висхідне та спадне 

мелодійне завершення. Інтонаційні моделі фраз різного комунікативного типу: 

розповідного типу, всі типи питань, прохання, наказ, вигуки. 

 

ІІ. ЛЕКСИКА І СЛОВОТВІР. 

 

Запас активної лексики студентів І курсу складає 900-1000 загальновживаних 

лексичних одиниць, що використовуються в галузі спілкування на поширені теми:



 

 Життя і побут студента; 

 Розпорядок дня; 

 Університет; 

 Місто; 

 Подорож ; 

 Географічне розташування  країни. 

 

Активізація та поширення засвоєного в середньому 

навчальному закладі запасу лексики (400-500 одиниць) до 

зазначеного вище обсягу здійснюється на матеріалі підручників та 

навчальних посібників. Рецептивна лексика накопичується в 

результаті роботи над цілеспрямовано відібраними текстами, що 

містять у собі загальновживану лексику та, частково, термінологію 

за фахом широкого профілю у роботі творчого характеру та у 

процесі додаткового читання. 

    Матеріалом щодо оволодіння словотворенням виступає: 

 І. Афіксація. 

Суфікси: 

іменників: -er/or, -ness, -tion (ion, ation); 

прикметників: -ful, -less, -ic, -al, -ish; 

числівників: -th, -teen, -ty; 

 прислівників: -ly; 

 Префікси: 

прикметників: un- 

дієслів : re-  

ІІ. Словоскладання. Тип складання слів: основа іменника +основа 

іменника     (classroom, newspaper). 

 

ІІІ. ГРАМАТИКА 

 

Активний мінімум 

Структура речення. 

  Структура простого речення. Порядок слів у розповідному, 

питальному, спонукальному та заперечному реченні. Типи питань. 

Складносурядне речення. Складнопідрядне речення. Сполучники 

сурядності та підрядності. Підрядні речення місця, часу, умови, 

додаткові, означальні. 

Речення, що вводяться десемантизованим there , та їх переклад 

на рідну мову. Речення, що вводяться займенником it , та їх 

переклад рідною мовою. 

 

 

 

 

 



 

Частини мови: їх форми та функції 

  

1 навчальний рік 

 Іменник. Форми множини, присвійний відмінок, рід іменників. 

 Артиклі (означений, неозначений, нульовий). Вживання артикля 

з географічними назвами.  

 Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Звороти типу: 

as…as, not so…as, the more…the better. 

 Прислівник (ступені порівняння). 

 Займенник (особові, вказівні, присвійні, питальні, неозначені та 

їх похідні). 

 Допоміжні дієслова (to be, to have). 

 Безособові та неозначено - особові речення 

 Займенник (зворотні, взаємні, відносні, неозначені та їх похідні). 

 Числівники (кількісні, порядкові, дробові). 

 Прийменники ( напрямку, руху). 

 Сполучники 

 Дієслово. Форми Indefinite, Continuous, Perfect (Present, Past, 

Future). Наказовий спосіб у стверджувальній та заперечній 

формах. 

 

П навчальний рік 

 

І. Мовленнєві вміння та навички на кінець 

 другого  року навчання. 

 

На другому курсі продовжують удосконалення навички 

вимови, техніки читання і усного мовлення; на основі знань 

лексики та граматики формуються навички читання та розуміння 

оригінального тексту за фахом. 

На кінець ІІ року студент повинен: 

1.Артикуляційно та інтонаційно правильно оформлювати речення, 

що включають в себе новий лексичний матеріал. 

2. Розуміти (при зоровому сприйнятті  і на слух) та переказувати 

текст, що містить у собі активно пройдений граматичний та 

лексичний матеріал ( 2-3 % незнайомих слів: інтернаціональних та 

утворених на основі засвоєних засобів словотвору). 

3. вести бесіду й робити повідомлення за пройденою тематикою на 

базі активно пройденої лексики та граматики. 

4. Використовувати лексично-морфологічний та синтаксичний 

аналіз, як засіб розуміння тексту. 

5. Знати значення основних термінів за своєю 

спеціальністю(близько 300 одиниць, включаючи термінологію, 

засвоєну на попередньому курсі. 



 

6. Читати текст за фахом середньої складності (з словником – 

підвищеної складності, без словника – середньої складності). 

 

ІІ. Засоби  контролю наприкінці ІІ року навчання. 

 

1. Контроль мовленнєвих умінь та навичок. 

1) Сприйняття зв’язного тексту на слух і переказ його рідною 

мовою: 

 

текст за тематикою 2 семестру                      незнайомий, 

оригінальний 

лексичний матеріал                                         пройдений 

активно (може бути 

                                                                           2% незнайомих 

слів) 

граматичний матеріал                                     пройдений 

активно та пасивно  

обсяг матеріалу                                                1000 друкованих 

знаків 

темп мовлення диктора                                   140-160 слів на 

хвилину 

голос диктора                                                    незнайомий 

характер подання                                              разовий 

час на прослуховування та                              10 хвилин 

на підготовку переказу 

  

2) Бесіда: 

 

тематика                                                           пройдена в 1 та 2 

семестрах 

лексико – граматичний матеріал                   пройдений 

активно 

відповіді на питання                                       короткі, повні, 

розгорнуті та у   вигляді коротких повідомлень 

 

      3)Читання з повним охопленням змісту або читання та 

переклад без словника: 

оригінальний текст:  

загальнополітичний або за фахом     незнайомий лексико – 

граматичний матеріал                   4-6 % незнайомих слів:  

  інтернаціональних, утворених на основі засвоєння засобів 

  словотвору, а також слова,  зрозумілі з контексту 

обсяг матеріалу                                               1500друкованих 

знаків  

час на ознайомлення з текстом 



 

та підготовку читання вголос                        15 хвилин 

 

4)  Читання та переклад із словником: 

оригінальний текст за фахом                         незнайомий, 

середньої складнсті 

граматичний матеріал                                     пройдений 

активно і рецептивно 

лексичний матеріал                                         10-15 % 

незнайомих слів 

обсяг матеріалу                                                1200друкованих 

знаків 

час на читання та оформлення                       20 хвилин на 

усний переклад 

перекладу                                                          40 хвилин – на 

письмовий 

5) Усне повідомлення в монологічній формі по вивченому 

основному матеріалу. 

 

обсяг                                                                  12-15 фраз 

                           

     2.Контроль знань активно засвоєного граматичного і 

лексичного матеріалу. 

    

     текст                                                                  незнайомий 

     обсяг матеріалу                                                8-10 речень 

     переклад                                                            письмовий з 

підготовкою 

  

 

ІІІ. Мовний матеріал, на базі якого розвиваються зазначені 

 навички і уміння студентів 2 курсу. 

 

І. ФОНЕТИКА. 

 

Наголос у похідних та складних словах. Фразовий та логічний 

наголос у складних реченнях. Інтонаційне оформлення речень з 

поширеним означенням. Комунікативне членування та 

інтонаційне оформлення складнопідрядних речень з підрядними 

різного типу. 

 

ІІ. ЛЕКСИКА І СЛОВОТВІР. 

 

Загальний обсяг лексики в 2 семестрі складає 1400-1500 

лексичних одиниць, враховуючи активний лексичний мінімум І 



 

семестру. Поширення словника відбувається на матеріалі 

підручника, статей, монографій, літератури за фахом, газет. 

Рецептивна лексика накопичується у результаті роботи над 

цілеспрямовано відібраними текстами, що містять у собі 

суспільно політичну лексику та термінологію за фахом. 

Щодо розвитку навичок усного мовлення рекомендується 

така тематика широкого профілю: 

 Професія; 

 Суспільно - політичне життя на Україні; 

 Країна, мова якої вивчається; 

 Культурне життя на Україні та за її межами; 

 Освіта;  

 Клімат ; 

 Спорт; 

 Подорож; 

 Навколишнє середовище; 

 Тематика за фахом. 

                    Матеріал щодо оволодіння словотворення: 

            І. Афіксація.  

                    Суфікси іменників, що позначають: 

1) діяча: - er (or), -ist, -ee, -ant (ent), -ian, -man, -ass. 

2) відхилені (абстрактні) поняття: -ness, -ment, -tion, -ism, -dom, -

hood, -ty, -ship,  

    -age, -ance (ence), -ing, -cy. 

        Суфікси прикметників: -able, -an, -ary (ory), -ive, -like, -ly, -ous, 

-y, -ed. 

        Суфікси дієслів: -fy,-en, -ate. 

ІІ. Префікси. 

1) Iз заперечним значенням: in-, im-, ir-, il-, non-, dis-, mis-. 

2) Iнші: co-, post-, pre-, over-, under-, sub-, out-, de-, inter-, super-, re-, 

extra-, ultra-. 

            ІІІ. Словоскладання.  

Тип складання слів «основа прикметника + основа іменника» 

(blackboard). 

Складно похідні слова: blue- eyed, back- bencher. 

Слова, похідні від every. 

IV. Конверсія. 

V. Запозичення. 

        Перенос наголосу, як засіб словотворення. 

При роботі над лексикою на 2-ому курсі звертається увага на такі 

явища, як багатозначність слів. Термінологічні значення слів, 

інтернаціональні слова. 

        На кінець 4-ого семестру, лексичний мінімум повинен 

охоплювати 1200 слів і словосполучень, включаючи лексику всіх 

попередніх семестрів. 



 

 

ІІІ. ГРАМАТИКА 

 

Активний мінімум. 

Структура речення. 

        Структура складного речення. Складносурядне речення та 

його переклад рідною мовою. Способи сурядності. 

Складнопідрядне речення та його переклад, способи підрядності. 

Типи підрядних речень. Багатоелементні означення, виражені 

ланцюжком іменників та їх переклад рідною мовою. Смислове 

виділення речення за допомогою конструкцій it is… that, (which, 

who)… 

 

Частини мови: їх форми та функції. 

2 семестр 

 Модальні дієслова. Еквіваленти модальних дієслів(can— to be 

able to, may—to be allowed to, must—to have to— to be to— ought 

to—shall—should, need). Наказовий спосіб у стверджувальній та 

заперечній формах.  

 Пасивній стан. 

 Узгодження часів. Непряма мова. 

 Складний додаток. 

 Герундій. 

 Дієприкметник. 

 Умовні речення (1,2,3, типу). 

  «Wish»конструкція 

 Інфінітив. 

 

 

Пасивний мінімум. 

Умовний спосіб. Багатоступневі складнопідрядні речення. 

Складні синтаксичні комплекси. Абсолютна номінативна 

дієприкметникова конструкція. Інфінітив, його форми та функції. 

Об’єктивний інфінітивний зворот. Об’єктивний зворот з 

дієприкметником. Суб’єктивний інфінітивний зворот. Модальні 

дієслова з перфектним інфінітивом. Слова— заступники іменника 

та дієслова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

 

«Практичний курс англійської мови» 

 

(за вимогами ECTS) 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ 

 

1-2 курс Характеристика навчального курсу 

Кількість 

кредитів 

ЕКТС 

6 Лекційні 

заняття 

 

 

Залікових 

кредитів 

4 

1 семестр 2 Практичні  

Заняття 

144 год. 

1 семестр 36 годин 

2 семестр 2 2 семестр 36 годин 

3 семестр 2 3 семестр 36 годин 

4 семестр 2 4 семестр 36 годин 

 

Змістових 

модулів 

8 

1 семестр 2 Лабораторні 

заняття 

 

2 семестр 2 

3 семестр 2  

Самостійна 

робота 

180 

1 семестр 45 годин 

2 семестр 45 годин 

4 семестр 2 3 семестр 45 годин 

4 семестр 45 годин 

Загальна 

кількість 

годин 

324 

 

144 
Індивідуальна 

робота 

 

Тижневих 

годин 

1 семестр 2 Вид 

контролю 

1 семестр Залік 

2 семестр 2 2 семестр Залік 

3 семестр 2 3 семестр Залік 

4 семестр 2 4 семестр Іспит 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛУ ПО ЗМІСТОВИМ МОДУЛЯМ 
 

                                                            

№ 

п/п 

 Години навантаження 

Л
ек

ц
іі

 

  
П

р
ак

т.
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ан
я
тт

я 

Л
аб

о
р

. 
за

н
я
тт

я 

С
ам

о
ст
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р
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б

о
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Ін
д

и
в
ід

. 
р
о
б

о
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. 

  
Р

о
зп

о
д

іл
  
б

ал
ів

 

1 семестр 

Заліковий кредит 1 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Introduction.  The Things Surrounding us 

1. 

Фонетика: Звукова будова англійської  

мови. Транскрипція. Поняття коротких та 

довгих звуків. Дифтонги. Правила 

читання букв і буквосполучень. 

Букви: Ii, Oo, Ee, Aa, Cc, Bb, Gg, Nn, Dd. 

Звуки : [e], [i]. 

Лексикa: cat, end, dog, bad, bag, bed, big. 

Граматика: Дві форми неозначенного 

артикля. 

Граматична структура англійського 

розповідного речення. Заперечна та 

запитальна форма. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

2. 

Фонетика: Букви: Rr, Ww, Hh, Uu, Jj, 

Xx, Qq. 

Звуки : [a:], [u],[u:],[ju:],[r], [w], [h]. 

Буквосполучення: th. 

Лексика: and, are, blackboard, blue, box, 

bread, city, clean, to close, colour, cup, 

green, grey, it, kind, my, to open, or, please, 

to put, red, to take, text, that, the, these, they, 

thick, thin, those, two, 

Граматика: Вказівні займенники this-

that, these- those. 

Означений артикль the. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 



 

3. 

Фонетика: Букви: Pp, Ll, Tt, Mm, Ff, Vv, 

Ss, Zz, Kk, Yy. 

Звуки : [i:], [ei],[ai]. 

Лексика: apple, black, day, desk, easy, film, 

fine, five, flat, is, it, lamp, lesson, little, map, 

nice, nine, no, not, old, pen, pencil, plan, 

plate, step, table, ten, tie, yes. 

Граматика: Дієслово- зв’язка is. 

Заперечна та запитальна форма. 

Складний присудок. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

7 

 

 

4. 

Фонетика: Звуки : [au],[au  ]; [ju ], [u ], 

[ai]. 

Лексикa: to be absent, all, architect, artist, 

at, to begin, bottle, but, ceiling, classroom, 

comrade, doctor, father, friend, at home, to 

be ill, ink, institute, mother, name, quite, to 

read. 

Граматика: Прийменник 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

7 

 

 

5. 

Фонетика: Буквосполучення: ow, ou, are, 

ore, ure, ere, ire, yre, wor, ng, nk, or. 

Лексика: brother, brown, engineer, English, 

factory, large, milk, now, number, page, 

paper, to be present, sister, student, teacher, 

textbook, who, word, worker, to write, 

young. 

Граматика: Прийменник оf , що виражає 

присвійний відмінок.  

Дієслово to have. Заперечна та запитальна 

форма речень з have. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

7 

 

 

6. 

Фонетика: Буквосполучення: sh, ch, tch, 

ew, wh, th, alk, all, air, qu, оо. 

Лексика: book, bookcase, chair, chalk, 

door, floor, good, in, new, on, room, shelf, 

small, too, wall, what, where, white, 

window, your. 

Граматика: Наказовий спосіб.  

Прийменник.  

 3  4  7 



 

Змістовий модуль 2 

My Home 

7. 

Фонетика: Буквосполучення: oy, aw,oi, igh, 

wr, kn, ture,tion, ssion, war, wa, sure, ch, ph,  

Інтонаційне оформлення речень. 

Лексика: also, because, to be busy, clear, 

daughter, to be dead, dialog, final, to be fond of, 

for, to be free, girl, to give, graduation project, 

homework, much, many, little, few, man, me, 

only, pensioner, plant, to play, project, Russian, 

school, social, son, to speak, sport, them, time, 

today, why, wife, with, woman, work, year. 

Граматика: Займенники much, many, little, 

few. 

Спеціальні запитання. Загальні та 

альтернативні запитання. Питальні слова: 

how many, how much, whose, what, what kind 

of, where. 

Множина іменників , Присвійний відмінок 

іменників. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8. 

Фонетика: Буквосполучення: ea, ee, ei, ie, 

ind, igh, ild, ai, ay, ey, eigh. 

Лексика:after, again, air, always, to be in bed, 

block of flats, boy, building, bus, car, centre, 

child, comfortable, design, energy, every, floor, 

flower, in front of, to be full of, garden, here, 

high, house, to hurry, life, lift, to look at, 

middle, modern, monument, officer, parents, 

people, picture, really, same, shop, street, that’s 

why, there, thing, town, tree, various, to be 

wrong. 

Граматика: Абсолютна форма присвійних 

іменників. 

Зворот there is/there are. Стверджувальна, 

заперечна, запитальна форма речень з 

поданою конструкцією. 

 3  4  7 

9. 

Фонетика: Буквосполучення: oor, aw, our, 

ar, as, ath. 

Лексикa: about, to answer, to ask, at, 

attentively, bathroom, bedroom, by, central 

heating, to come, convenience, corner, dining-

room,  to do, electric, electricity, except, 

exercise, foreign, furniture, gas, hot, kitchen, 

letter, light, to listen (to), low, square, study. 

Граматика: Займенники some, any, no. 

Непрямий відмінок особових займенників 

Прямий і непрямий додаток. 

 3  4  7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Фонетика: Буквосполучення:oa, old, ost. 

Лексика: could, magazine, newspaper, other, 

over, question, to repeat,  review, round, to send 

, to show, sofa, such, telephone, TV set, water, 

window sill.   

Граматика: Аналітична форма наказового 

способу. 

Дієслово. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

7 

11. 

 

Фонетика: Буквосполучення: ir, er, ur, ear. 

Лексика: around, beautiful, behind, to chose, to 

come in, dean, to draw, far, a few, following, 

from, to go (to), good-by, great, ground, hall, to 

help, holiday, just, language, to be late, library, 

librarian, to make, to write, write. 

Граматика: Порядкові числівники. 

Прийменник with .Прийменники напрямку і 

руху. 

 3  3  7 

12. 

Фонетика: Буквосполучення: ue, ui, ough, 

ear. 

Лексика: near, necessary, to be over, to paint, 

peace, physical culture,, place, to ply, portrait, 

poster, to prepare, reading room, scientist, 

sentence, to be sorry, to study, through, to work, 

workshop. 

Граматика: Дієприкметник І в функції 

означення. 

The Present Continuous Tense. Заперечна та 

запитальна форми. 

 3  3  8 

 Підсумковий тест      25 

 Всього за 1 семестр   36  45  100 



 

2 семестр 

Заліковий кредит 2 

Модуль 2 

University 

Змістовий модуль 3 

My Study and My Free Time  

13. Фонетика: Читання слів з суфіксами  -er, 

-or. 

Тема лексичного матеріалу:  My Institute 

Граматика: Числівники від 100 і вище. 

Хронологічні дати. Позначення часу. 

Назви днів тижня і місяців. 

Безособові звороти виду: ”It is good”, 

”It is impossible”. 

Іменник в ролі означення. 

The Present Indefinite Tense. 

Стверджувальна, заперечна, питальна 

форми. 

 

 

 

 

 

4 

 5  10 

14. Фонетика: Читання дієслів з префіксом  

re-. Заперечний префікс прикметників un- 

Тема лексичного матеріалу: 

Our lesson 

Граматика: Безособовий зворот. 

Інфінітив в ролі обставини мети. 

Модальні дієслова: can, may, 

must.Стверджувальна, заперечна, 

запитальна формu. 

Неозначений займенник one в сполученні 

з модальними дієсловами. 

Підрядні додатки. 

Прислівники much, little. 

  

4 

 

  

5 

 

 

10 

 

15. Фонетика: Читання прислівників з 

суфіксом - ly, іменників з суфіксом –ion,-

tion. 

Тема лексичного матеріалу: 

My Working day. 

Граматика: Прислівники неозначеного 

часу . Сполучення з дієсловом to have. 

Утворення заперечної та запитальної 

форми. 

Підрядні означальні речення. 

Сполучникові слова: who, which, that. 

  

 

4 

 

 

  

 

5 

 

 

 

 

 

10 

16. Фонетика: Читання іменників, герундія, 

дієприкметників з суфіксом –ing, 

  

 

  

 
 

 

10 



 

прикметників з суфіксом  –y. 

Тема лексичного матеріалу: 

My free time. 

Граматика: Герундій. 

Ступені порівняння прикметників і 

прислівників –синтетичні та аналітичні. 

4 5  

Змістовий модуль 4 

My  Leisure Time 

17. Фонетика:  Читання іменників з 

суфіксом  - ture. 

Тема лексичного матеріалу: 

 The Seasons and the Weather. 

Граматика: Безособові речення виду: It 

rains.  

Слова, похідні від every 

 4  5 

 10 

18. Фонетика:  Читання прикметників з 

суфіксом  – ful, -less. 

Тема лексичного матеріалу: 

My week –end. 

Граматика: The Past Indefinite Tense.  

Past Indefinite від  дієслів: to be, to have. 

 4  5 

 10 

19. Фонетика:  Читання прикметників з 

суфіксом  – ful, -less. 

Тема лексичного матеріалу: 

My week –end. 

Граматика: The Past Indefinite Tense.  

Past Indefinite від дієслів: to be, to have. 

The Past Continuous Tense. 

 4  5 

 10 

20. Фонетика:  Читання прикметників з 

суфіксом  – ful, -less. 

Тема лексичного матеріалу: 

My week –end. 

Граматика: The Past Indefinite Tense.  

Past Indefinite від  дієслів: to be, to have. 

 4    5 

 10 

21. Фонетика:  Читання іменників з 

суфіксом — sion. 

Тема лексичного матеріалу: 

 Traveling.  

Граматика: The Future Indefinite Tense. 

Використання теперішнього часу замість 

майбутнього у додаткових реченнях часу 

і умови. 

 4  5 

 10 

 Підсумковий тест      10 



 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 Години навантаження 

Л
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ц
іі

 

  
П

р
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я
тт

я
 

Л
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о
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. 
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н
я
тт

я
 

С
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о
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о
б

о
та

 

Ін
д

и
в
ід

. 
р
о
б

о
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. 

  
Р

о
зп

о
д

іл
  
б
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ів

 

3 семестр 

Заліковий кредит 3 

Модуль 3 

Travelling Abroad 

Змістовий модуль 5 

 Travelling 

22. 

Лексикa: Повторення 

Граматика: Повторення 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

23. 

Лексика: Education 

Граматика: The Present Continuous Tense 

 

 

 

 

   3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

24. 

Лексика: A Trip to Leningrad 

Граматика:Займенники та прислівники, 

похідні від some, any, no 

 3  3  7 

25. 

Лексика: A Trip to Leningrad 

Граматика: Participle 2 в функції 

означення 

 3  4  7 

26. Лексика: A Trip to Leningrad  3  4  7 

 Всього за 2 семестр  36  45  100 

 Всього за 1 і 2семестр                                                                                                    72  90  200 



 

Граматика:The Present Perfect Tense 

Змістовий модуль 6 

My Friend 

27. 
Лексика: My Friend 

Граматика:The Past Perfect Tense 
 3  4  7 

28. 
Лексика: My Friend 

Граматика:The Future Perfect Tense 
 3  4  7 

29. 
Лексика: My Friend 

Граматика:Узгодження часів 
 3  4  7 

30. 

Лексика: An Old Friend of Mine Comes to 

See Me 

Граматика: Пряма та не пряма мова 

 3  4  7 

31. 
Лексика: My Biograhpy 

Граматика:The Present Indefinite Passive 
 3  4  7 

32. 
Лексика: My Biograhpy 

Граматика: The Present Indefinite Passive 
 3  4  7 

33. 
Лексика: My Biograhpy 

Граматика: The Present Indefinite Passive 
 3  4  8 

 Всього за 3 семестр  36  45  85 

 Підсумковий тест                                           25 

4 семестр 

Заліковий кредит 4 

Модуль 4 

World Capitals 

Змістовий модуль 7 

Capitals 

34. 

Лексика: Moscow 

Граматика: Часи групи Continuous 

Passive 

 4  5  9 

35. 
Лексика: London 

Граматика: Часи групи Perfect Passive 
 4  5  9 

36. 

Лексика: London 

Граматика:Слово-замісник іменник - 

one 

 4  5  9 

37. 

Лексика: Famous Capitals 

Граматика: Слова-замісники іменника – 

that (those), one (ones). 

 4  5  9 

Змістовий модуль 8 

Famous Writers of Great Britain 

Charles John Huffam Dickens  

 

38. 

Лексика: William Shakespeare 

Граматика:The Participle. Active and 

Passive. 

   4   5  9  



 

39. 

Лексика: Robert Burns  

Граматика: The Participle. Active and 

Passive. 

 4  5  9 

40. 

Лексика: Charles John Huffam Dickens  

 

Граматика:Gerund 

 4  5  9 

41. 
Лексика: Bernard Shaw 

Граматика: Gerund 
 4  5  9 

42. 
Лексика: Douglas Barnett Correlli  

Граматика:The Infinitive 
 4  5  8 

 Всього за 2 семестр  36  45  80 

 Підсумковий тест      20 

        

 Всього за 3-4 семестр  72  90  200 

 Всього  144  180  400 

 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

Модуль 1 (10 годин) 

1. Петрова С. Английский язык. Сборник упражнений.  

а) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи 57-58, с.24 

б) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи 39-42, с.16-17 

в) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи 22-25. с.12 

г) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправа 28-36, с.13-16 

д) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи 19-21, с.11-12 

Модуль 2 (8 годин) 

1. Петрова С. Английский язык. Сборник упражнений.  

а) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи 82-83, с.35 

б) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи 123-128, с.48-49 

в) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи 105-107, с.43-45 

Модуль 3 (8 годин) 

1. Петрова С. Английский язык. Сборник упражнений.  

а) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи 80, 81, с.34-36 

б) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи 94-95, с.40 

в) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи 152-154, с.59 

г) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправа 155-157, с.60-62 

д) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи 160-163, с.63-64 

Модуль 4 (10 годин) 

1. Петрова С. Английский язык. Сборник упражнений.  

а) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи 110-112, с.45-46 

б) Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи 148-149, с.58 

 



 

Завдання для індивідуальної роботи 

1. Робота з роздатковим матеріалом з урахуванням його 

диференціації, ускладнюючи кожний наступний етап завдання. (18 годин) 

- граматичні картки за темами:  Noun, Possessive case, Prepositions, Article, 

Pronouns, Numerals, Adjective, Degrees of Comparison, Verb, Present, Past, 

Future Indefinite, Present, Past, Future Continuous, Imperative Mood, Modal 

verbs. 

 - лексико-граматичні картки за темами: Життя і побут студента; місто; 

університет; у лікарні; свята, знаменні дати; погода та клімат; подорож; 

спорт; навколишнє середовище; столиця України та інших країн світу(18 

годин). 
Мета: вивчити певний аспект граматичної / лексичної / мовленнєвої 

теми; розвивати вміння використовувати граматичний / лексичний / 

лексико-граматичний матеріал в усному та писемному мовленні, а також 

використовувати набуті лексико-граматичні навички в літературному 

перекладі неадаптованих англійських текстів; виховувати 

дисциплінованість, відповідальний підхід до виконання отриманого 

завдання та, власне, повагу до іноземної мови та до англомовних країн. 

Завдання: виявити певний аспект граматичної / лексичної / мовленнєвої 

теми; порівняти з відповідним аспектом в рідній мові; дати власне 

визначення цього аспекту англійською мовою на основі проведеного 

порівняльного аналізу. 

Методи навчання 

Практичні заняття проводяться згідно основним методичним 

етапам: 

1. Презентація іншомовного матеріалу. 

2. Тренування. 

3. Практичне застосування засвоєного матеріалу. 

Методи оцінювання 

1. Поточне усне тестування (опитування) на практичних заняттях.  

2. Підсумковий тест за кожним змістовим модулем. 

 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи 

оцінювання, що використовується у вищому навчальному закладі і 

реєструється прийнятим чином з переведенням оцінок до національної 

шкали Європейської кредитно-модульної трансферної та акумулюючої 

системи (ЄСTS). 

Накопичення балів по різним видам навчальної роботи 

Види навчальної 

роботи  

Кількість 

годин 

Вартість в балах 

за одиницю 

роботи 

Максимальна 

кількість 

отриманих балів  

Виконання практичних 

завдань 

   

Самостійна робота    

Активність на заняттях    



 

Тестовий контроль    

«Відмінно»    

«Добре»    

«Задовільно»    

«Незадовільно»    

«Погано»    

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 

(слухачам): 

Модуль 1 Підсумкови

й тест 

Сум

а 

балі

в 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   

21 24 5 50 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т1

0 

Т1

1 

Т1

2 
  

3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4   

 

 

Модуль 2 Підсумковий 

тест 

Сума 

балів 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4   

20 25 5 50 

Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21   

5 5 5 5 5 5 5 5 5   

 

Модуль 3 Підсумко

вий тест 

Сум

а 

балі

в 

Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6   

20 28 5 50 

Т2

2 

Т2

3 

Т2

4 

Т2

5 

Т2

6 

Т2

7 

Т2

8 

Т2

9 

Т3

0 

Т3

1 

Т3

2 

Т3

3 

  

3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4   

 

Модуль 4 Підсумковий 

тест 

Сума 

балів 

Змістовий модуль 7 Змістовий модуль 8   

16 29 5 50 

Т34 Т35 Т36 Т37 Т38 Т39 Т40 Т41 Т42   

4 4 4 4 4 5 5 5 5   

 



 

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

50 50 50 50 

Разом 200 

 

Індивідуальна робота. 

Проводиться під час аудиторних занять, це виконання індивідуальних 

завдань, а також під час виконання самостійних завдані, як 

індивідуальних, так і групових. 

 

 

Критерії оцінювання студентів з дисципліни „ Практичний курс 

іноземної мови ” 

 

Рівні засвоєння Критерії оцінки усного опитування Бали  

Високий (A) 

(творчий) 

- повнота, осмисленість відповіді; 

- переконливість визначень, виділення 

характерних ознак; 

- логічність викладення інформації, 

встановлення причино слідчих зв‘язків; 

- вміння виділити головне, здійснити 

порівняння, співставлення, узагальнення, 

класифікацію; 

- наявність власного судження, відношення, 

оцінки. 

90-100 

Достатній (BC) - неповно розкрито зміст питання, але 

відповідь достатньо осмислена; 

- за деяким винятком визначення 

переконливі, є вміння виділити характерні 

ознаки при деякій допомозі зовні; 

- логічність викладення інформації, 

встановлення причинно-слідчих зв‘язків 

здійснюється при зовнішній допомозі; 

- не завжди самостійно виділено головне, 

здійснено порівняння, співставлення, 

узагальнення, класифікацію; 

- власне судження, відношення, оцінки 

непереконливі, або висловлюються при 

допомозі зовні. 

75-89 

Задовільний 

(DE) 

- поверхове знання матеріалу, мало 

осмислене; 

- непереконливість визначень, виділення 

характерних ознак; 

- відсутня логічність у викладені інформації, 

60-74 



 

наявність значних забруднень при 

встановленні причинно-слідчих зв‘язків, 

відсутнє вміння виділити головне, здійснити 

порівняння, співставлення; 

- не високий рівень активності операцій 

мислення, узагальнення, класифікації; 

- наявність власного судження, відношення, 

оцінки проявляються тільки при допомозі 

зовні. 

Незадовільний 

(FX)  

- знання матеріалу поверхові, або відсутні, 

відповідь не можна позитивно оцінити, але 

спостерігається непогана робота мислення, 

висловлювання власного судження, оцінок, 

при відсутності необхідного рівню знань. 

35-59 

Незадовільний 

(F) 

(без права 

перескладання) 

- відсутність знань з даної дисципліни, 

низький рівень участі операцій мислення у 

роботі, не виконуються вимоги модульного 

контролю. 

0-34 

 

 

 

 

 

 

Рівні 

 

Критерії оцінки виконання самостійного 

завдання та індивідуальної роботи 

Бали  

С
ам

о
ст

ій
н

а 
  

р
о
б

о
та

 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 
Високий (A) 

(творчий) 

- оригінальність, доцільність рішення 

проблеми; 

- повнота розкриття проблеми; 

- логічність, відповідність, переконливість 

викладення змісту виконаного завдання; 

- наявність власних пропозицій, їх 

доцільність 

6 4 

Достатній (BC) - стандартність рішення; 

- недостатньо повне розкриття проблеми; 

- не завжди логічно, недостатньо 

переконливо викладення змісту виконаного 

завдання; 

- наявність будь-яких пропозицій, їх 

доцільність. 

4 3 

Задовільний 

(DE) 

- стандартність підходу до рішення задачі; 

- неповне, поверхове розкриття задачі4 

2 2 



 

- мозаїчність викладення матеріалу, іноді 

відсутня узгодженість задач і її рішення; 

- власні пропозиції відсутні, але 

недоцільні. 

Незадовільний 

(FX)   

- завдання здійснено поверхово; 

- мозаїчне викладення матеріалу, але не 

осмислене і не узгоджене з вимогами 

даного завдання 

1 1 

Незадовільний 

(F) 

(без права 

перескладання) 

 

Завдання не відповідає вимогам, або не 

виконувалось 

 

0 0 
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