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Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Практичні заняття, інтерактивні та комунікативні 

методи (дискусії, навчальні ігри, діалоги, презентації), методи TBLT (task-based 

language learning), методи TPS (think-pair-share), методи CLIL (сontent-integrated 

language learning), Dogme, Lexical Approach.  

Метою викладання навчальної дисципліни – підготовка студентів до спонтанного 

мовлення шляхом відповідних тренувальних вправ паралельно з умінням вільно 

читати, розуміти і в разі потреби перекладати іншомовні тексти. 

Основними завданнями вивчення дисципліни – забезпечення подальшого 

розвитку навичок усного мовлення, вільного володіння студентами англійською 

мовою, здатність до широкого розуміння тексту, пошуку нової інформації, її 

відтворення та використання, інтерпретації змісту й формулювання власних 

умовиводів, осмислення й оцінювання змісту та форми тексту тощо; а також 

можливість виконувати повноцінні переклади з англійської мови рідною та з 

української мови англійською. 



Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути фахові компетентності, необхідні 

для подальшої професійної діяльності: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, 

літературознавства, фольклористики, перекладу з англійської мови українською і 

навпаки) в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

ЗК9. Здатність спілкуватися англійською мовою; 

ЗК12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

ФК2. Здатність використовувати в професійній мовознавчій/перекладацькій 

діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, 

рівні; 

ФК6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську та 

німецьку мови в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах 

і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

ПРН1. Вiльно спiлкуватися з професiйншх питань iз фахiвцями i нефакiвцями 

державною та англiйською мовою усно й письмово, використовувати її для 

органiзацiї ефективної мiжкультурної комунікації; 

ПРН3. Організовувати процес власного навчання й самоосвіти; 

ПРН11. Знати принципи, технології та прийоми створення усних і письмових 

текстів державною й англійською мовами у різних жанрово-стильових різновидах 

і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для 

розв’язання комунікативних завдань у  побутовій, суспільній, навчальній, 

професійній та науковій сферах життя; 

характеризувати мoвнi явища та процеси, що їx зумовлюють. 

ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати 

мовні явища та процеси, що їх зумовлюють. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура курсу 
К-сть 

год 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 

ПЗ СР 

МОДУЛЬ 1 Змістовий модуль 1. Human body and character. Feelings and emotions. Marriage 

and family. Upbringing children. 

6 12 Human body 

and character. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

6 12 Feelings and 

emotions. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 



мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

8 16 Marriage and 

family. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

6 12 Upbringing 

children. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 



- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

МОДУЛЬ 1 Змістовий модуль 2. Different societies, different nations. Globalization. National 

stereotypes. 

4 8 Different 

societies, 

different 

nations. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

2 4 Globalization. Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 



- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

4 8 National 

stereotypes. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

14 28 National 

customs and 

traditions. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 



дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

МОДУЛЬ 2 Змістовий модуль 1. Dwelling. Living room, bedroom, and bathroom. Housing and 

mortgage in Britain. Kitchen and table layout. Food and products. Healthy eating. National 

cuisines. 

10 20 Dwelling. 

Living room, 

bedroom, and 

bathroom. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 



структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

4 8 Housing and 

mortgage in 

Britain. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

12 24 Kitchen and 

table layout. 

Food and 

products. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 



письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

4 8 Healthy eating. 

National 

cuisines. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

МОДУЛЬ 2 Змістовий модуль 2. Transport and hotels. Shopping tours. Weather and climate. 

Nature and environment protection. 

8 16 Transport and 

hotels. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 



використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

8 16 Shopping 

tours. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

8 16 Weather and 

climate. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 



процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

6 12 Nature and 

environment 

protection. 

Уміння: 

- спiлкуватись англiйською 

мовою, використовуючи 

вивчені мовленнєві зразки 

дотримуючись лексичних, 

граматичних і фонетичних 

норм; 

- аналізувати мовні одиниці в 

контексті, їх комбінаторику з 

іншими лексемами текстової 

форми, зважаючи на явища 

синонімії й антонімії та 

процеси словотворення; 

- обговорювати тематично 

орієнтовані тексти, 

використовуючи відповідні 

мовленнєві зразки та 

синтаксично релевантні 

структури для адекватного 

оформлення висловлення; 

- знати принципи створення 

письмових текстів англійською 

мовою у різних жанрово-

стильових різновидах. 

- вивчення граматичних структур 

та тематично орієнтованих 

мовленнєвих зразків для вільного 

та правильного спілкування 

англійською мовою у різних 

комунікативних ситуаціях; 

- обговорення тематично 

орієнтованих текстів, зважаючи на 

взаємодію мовних одиниць в 

контексті;  

- обговорення художніх творів з 

точки зору їх композиційних та 

лінгвальних особливостей; 

- вивчення явищ синонімії й 

антонімії та процесів 

словотворення, використовуючи 

словникові дефініції та тематично 

орієнтовані тексти; 

- розвиток навичок письмової 

комунікації (ессе, нариси, 

неофіційне листування) з 

використанням тематично 

орієнтованих мовленнєвих зразків 

та синтаксично релевантних 

структур для адекватного 

оформлення висловлення. 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

http://193.189.127.179:5010/


2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 

(тестова робота) 

Наприкінці 

модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/opp 

1. Відвідування практичних занять. 

2. Активна та продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.). Пропущені заняття 

необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має виконати індивідуальні 

завдання за пропущеними темами послуговуючись матеріалами, завданнями для 

поточного, тестового та модульного контролю, які розміщені на університетській 

платформі Moodle 

2. Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають 

дотримуватися етичних норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та 

сумлінно навчатися протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен 

http://193.189.127.179:5010/


підтримувати інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої 

обов’язки. Від викладача вимагається доброзичливе, помірковане та тактовне 

ставлення до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність. У Кременчуцькому національному 

університеті імені Михайла Остроградського діє: 

- Кодекс академічної етики –  

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf,  

- «Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і 

навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція 

щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» –

http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf. 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет.  

Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових роботах у 

2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». У рамках дії цієї угоди 

університету надається можливість перевірки кандидатських та докторських 

дисертацій, які підготовлені до захисту у спеціалізованих учених радах КрНУ, з 

використанням онлайн -сервісу Unicheck, а також наукових праць студентів і 

викладачів. За критерій оригінальності творів приймається показник рівня 

унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних 

засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень. 

Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де зазначається 

коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до заліку й іспиту. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf


6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 

7. http://krnu.org/course/view.php?id=131 (курс на платформі Moodle) 

8. http://krnu.org/course/view.php?id=1573 (курс на платформі Moodle) 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Ніколенко А. Г. Practice Makes Perfect. Київ : Кондор, 2005. 912 с. 

2. Черноватий, Л. М. Карабан В. І. Практичний курс англійської мови. Частина 1. 

Вінниця : Нова Книга, 2005. 432 с. 

3. Черноватий, Л. М. Карабан В. І. Практичний курс англійської мови. Частина 2. 

Вінниця : Нова Книга, 2005. 356 с. 

4. Черноватий, Л. М. Карабан В. І. Практичний курс англійської мови. Частина 3. 

Вінниця : Нова Книга, 2006. 520 с. 

5. Черноватий, Л. М. Карабан В. І. Практичний курс англійської мови. Частина 4. 

Вінниця : Нова Книга, 2008. 608 с. 

6. Cheryl Pavlik. Hot Topics 1. International student edition. CNN, 2008. 182 p. 

7. Cheryl Pavlik. Hot Topics 2. International student edition.  CNN, 2008. 181 p. 

8. Cheryl Pavlik. Hot Topics 3. International student edition. CNN, 2008. 204 p. 

9. Sarah Philpot & Lesley Curnic. New Headway Academic Skills. Reading, Writing, 

and Study Skills. Introductory Level. Student’s book. Oxford University Press, 

2009.74 p.  

10. Sarah Philpot & Lesley Curnic. New Headway Academic Skills. Reading, Writing, 

and Study Skills. Level 1. Student’s book. Oxford University Press, 2009.71 p.  

Допоміжна 

1. Гужва Т. М. Англійські розмовні теми 3-є вид. випр. і допов. Київ : Тандем, 

1999. 192 с. 

2. Кожемяченко Н. В. Higher Translator Competence within the Text Analysis. Вісник 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

Кременчук: КрНУ, 2017. Випуск 2/2017 (103) Педагогічні науки. Частина 2. 

С.58-62 

3. David Beglar, Neil Murray, Michael Rost. Contemporary Topics-3. 3rd edition. 

Pearson Longman, 2009.143 p. 

4. Deanne Spears. Improving Reading Skills. Contemporary Readings for College 

Students. McGraw-Hill Companies, 2013. 501 p. 

Інформаційні ресурси 

1. Online English level test. British Council Online resource. URL: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test  

2. Test your English. Cambridge English. Online resource. URL: 

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/ 
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