
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ІНОЗЕМНА  МОВА 

ІНОЗЕМНА  МОВА (за професійним спрямуванням) 

(у тому числі скорочений термін навчання) 
 

 

 

ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни 

підготовки  бакалаврів 

 
 

зі спеціальностей: 

051 «Економіка» 

075 «Маркетинг» 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

071 «Облік і оподаткування» 

073 «Менеджмент» 

074 «Публічне управління і адміністрування» 

242 «Туризм» 

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  

022 «Дизайн» 

053 «Психологія» 

014.11 Середня освіта (за предметними спеціальностями) предметна 

спеціальність (Фізична культура)  

227 «Фізична реабілітація» 

227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

КРЕМЕНЧУК – 2018 



2 

 

  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кременчуцьким національним університетом 

імені Михайла Остроградського 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:     доц. М.Ю. Мартиненко 

                                                               

                                                               

 

Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри філології та видавничої 

справи 

Протокол № 1  від  “31”  серпня 2018 р.   

Завідувач кафедри    _____________        проф. К.Л. Сізова 

 

 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 051 «Економіка»   

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________) 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 075  «Маркетинг» 

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________)                                                          

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»   

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________) 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________) 



3 

 

  

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________) 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 074 «Публічне 

управління і адміністрування» 

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________) 

 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 242 «Туризм» 

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________) 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа 

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________) 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 022 «Дизайн» 

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________) 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» 

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________) 

 

 



4 

 

  

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 053 «Психологія» 

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________) 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 014.11 Середня освіта 

(за предметними спеціальностями) предметна спеціальність (Фізична культура) 

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________) 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 227 «Фізична 

реабілітація» 

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________) 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» 

Протокол від  “____”________________2018 року № ___ 

Голова     _______________  (_____________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

  

 

ВСТУП 

Програма вивчення нормативних навчальних дисциплін “Іноземна мова 

(англійська)” та “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” у тому числі 

скорочений термін навчання складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів напрямів (спеціальностей) 051 «Економіка», 

075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік 

і оподаткування», 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління і 

адміністрування», 242 «Туризм», 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 022 «Дизайн», 

053 «Психологія», 014.11 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 

предметна спеціальність (Фізична культура), 227 «Фізична реабілітація», 227 

«Фізична терапія, ерготерапія»  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є обсяг з лексики та 

граматики іноземної мови рівнів A2 та В1, що дає можливість здійснювати усне 

та письмове спілкування англійською мовою та одержувати необхідну 

інформацію з іноземних загальноосвітніх та професійних видань. 

 Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на 

шкільному курсі іноземної мови, має тісний зв'язок з дисциплінами 

гуманітарного циклу. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

         1. Змістовий модуль 1. Студентське життя 

2. Змістовий модуль 2. Подорож закордон 

3. Змістовий модуль 3. Плани на майбтнє 

4. Змістовий модуль 4. Прагнення до успіху 

  5. Змістовий модуль 5. Роль англійської мови 

6. Змістовий модуль 6. Спорт та дозвілля 

7. Змістовий модуль 6. Гастрономія 

8. Змістовий модуль 6. Фінанси 

9. Змістовий модуль 6. Працевлаштування 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальних дисциплін “Іноземна мова (англійська)” 

та “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” у тому числі скорочений 

термін навчання є формування необхідної комунікативної спроможності в усній 

і письмовій формах навичок практичного володіння іноземною мовою в різних 

видах мовленнєвої діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисциплін “Іноземна мова 

(англійська)” та “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” у тому числі 

скорочений термін навчання є вивчення лексичного, граматичного та 

фонетичного матеріалу, що забезпечує достатню комунікативну спроможність 

та надає можливість вести листування, проводити презентації, здійснювати 

спілкування та одержувати необхідну інформацію з іноземних джерел. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- Лексичний мінімум, що забезпечує студентам можливість вести 

бесіду на загальні теми та з фаху та одержувати інформацію з 

іноземних письмових та усних джерел; 

- Граматичний мінімум, що базується на нормативній граматиці 

іноземної мови; 

вміти : 

- Читати тексти англійською мовою з метою ознайомлення, вивчення та 

пошуку необхідної інформації з використанням словника та без нього; 

- Вести монолог та діалог загального та професійно орієнтованого 

характеру. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90/180/270 годин - 2/6/9 

кредитів ECTS 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

1. Змістовий модуль 1. Студентське життя  

 Тема 1. Introducing yourself  

Тема 2. Present simple.  

Тема 3. Appearance and personality  

2. Змістовий модуль 2. Подорож закордон 

Тема 1. Holidays 

Тема 2. Past Continuous 

Тема 3. Hotels 

3. Змістовий модуль 3. Плани на майбутнє 

Тема 1. Plans and predictions 

Тема 2. Past Simple, Past Continuous 

Тема 3. Future specialty 

4. Змістовий модуль 4. Прагнення до успіху 

Тема 1. Are you a pessimist? 

Тема 2. Present Perfect, Present Perfect Continuous 

Тема 3. Discussing progress. Inventions. 

5. Змістовий модуль 5. Роль англійської мови 

Тема 1. English for mobility  

Тема 2. Modal Verbs 

Тема 3. Cosmopolitan. Big cities. 

6. Змістовий модуль 6. Спорт та дозвілля 

Тема 1. Sporting superstitions 

Тема 2. Conditionals  

Тема 3. Leisure activities 

7. Змістовий модуль 7. Гасторономія 

Тема 1. Food and cooking 

Тема 2. The Passive Voice.  

Тема 3. Restaurants. Cafes. 

8. Змістовий модуль 8. Фінанси 
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Тема 1. Money 

Тема 2. Countable, uncountable nouns  

Тема 3. Spend or save? 

9. Змістовий модуль 9. Працевлаштування 

Тема 1. What's the right job for you? 

Тема 2. Constructions: like, would like.  

Тема 3. Work 

 

3. Рекомендована література 

 

1. Бігдан М. В., Мартиненко М.Ю. Методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів денної та 

заочної форм навчання. Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2015. – 50 с. 

2. Дніпровська. Т. В. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Іноземна мова» для студентів денної та заочної форм навчання. 

Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2016. – 70 с. 

3. Мартиненко М.Ю., Кондрашова О.В. English for specific purpose. Кременчук: 

Видавництво «Християнська Зоря», 2013. – 118 с. 

4. Гордієнко М.Г., Поддубей О.В. Англійська мова для студентів 

першокурсників, – Кременчук: ПП Щербатих, 2012. – 103 с. 

5. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб. вправ / перекл. з рос. 5-го вид. – К.: 

Арій., 2008. – 544 с. 

6. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. English File Third 

Edition. Pre-Intermediate. Student's Book/Work Book. – Oxford University Press, 

2012. 

7. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. English File Third 

Edition. Intermediate. Student's Book/Work Book. – Oxford University Press, 2012. 

Oxford University Press, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson 

8. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. A Self-study Reference and 

Practice Book for Elementary Students. 2d. ed., 2004 – 300. 
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9. Raymond Murphy. English Grammar in Use. A Self-study Reference and 

Practice Book for Intermediate Students. 3d. ed., 2004– 393. 

 

4. Інформаційні ресурси: 

1. Електронний банк теоретичного матеріалу з граматики англійської мови: 

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm 

http://www.englishgrammar.org 

http://www.perfect-english-grammar.com/index.html 

2. Електронний банк граматичних вправ для самостійного опрацювання: 

http://www.englishexercises.org 

http://www.agendaweb.org 

http://www.adelescorner.org/index.html 

http://www.englishexercises.org 

3. Електронний банк навчального матеріалу з англійської мови: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ (Офіційний сайт British Council) 

http://www.eflnet.com (Intermediate and Advanced level) 

http://www.myenglishpages.com 

http://study-english.info (російською мовою) 

4. Електронний банк відео уроків з англійської мови: 

http://www.engvid.com 

5. Електронні словники: 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1 

http://www.lingvo.ua/ru 

 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

залік, іспит. 

6. Засоби діагностики успішності навчання:  

усний та письмовий контроль, доповіді, тестування. 
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