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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

В умовах входження України в Болонський процес актуалізується проблема 

уніфікації освітньої діяльності та її трансформації відповідно до світових вимог та 

стандартів. У зв’язку з цим, найбільш пріоритетного значення набуває потреба у 

вдосконаленні системи іншомовної підготовки майбутніх фахівців, зокрема у 

створенні єдиної методологічної платформи для організації процесу навчання 

іноземної мови.  

Зокрема, націленість освітньої програми на підготовку академічно-мобільних та 

високо-компетентних фахівців зумовлює необхідність формування у них 

англомовної комунікативної компетентності, оскільки вона виступає ключовою 

складовою професійної підготовки студента.  

Формування у студентів знань з англійської мови, рецептивних і продуктивних 

умінь і навичок мовленнєвої діяльності, комунікативних стратегій і тактик слугують 

пропускним засобом для розуміння студентами змістової інформації усних та 

письмових автентичних текстів та для актуалізації отриманої інформації у власному 

мовленні. В свою чергу, успішність оволодіння англійською мовою передбачає 

врахування сукупності принципів, які забезпечать комплексне врахування 

особливостей процесу навчання. 

 

У зв’язку з цим, програма базується на наступних принципах: 

 актуальності та релевантності (зміст навчального матеріалу відповідає 

сучасним вимогам суспільства); 

 послідовності (пізнавальна діяльність носить поступальний характер: 

виконання завдань наростаючої складності); 

 дозованості навчального матеріалу (в аспекті пред’явлення і засвоєння 

навчального матеріалу на окремому навчальному занятті, а також в аспекті 

пред’явлення і засвоєння навчального матеріалу впродовж усього періоду вивчення 

іноземної мови); 

 комплексності (реалізація практичної мети відбувається одночасно з 

реалізацією розвиваючої, загальноосвітньої та виховної мети курсу); 

 активності (формується активна особистісна позиція щодо проблем, 

окреслених тематикою спілкування); 

 самовдосконалення (закладається основа до самоініційованого розширення 

бази знань, формування умінь, навичок, комунікативних тактик, стратегій).  

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Практична мета курсу полягає у формуванні у студентів іншомовної комунікативної 

компетентності на рівні, що відповідає А1 / А2 згідно Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти. Формування і розвиток згаданої компетентності 

передбачає оволодіння студентами іноземною мовою як засобом комунікації в усній 

і письмовій формі в соціально-побутовій та соціально-культурній сферах на основі 

здобутих знань про систему іноземної мови, особливості функціонування мовних 

конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих навичок. 

Розвивальна мета курсу передбачає послідовний поетапний розвиток 

комунікативних здібностей студента, його пам’яті, уваги, логічного, креативного 

мислення, вольових якостей, пов'язаних з досягненням прогресу в навчальній 

діяльності. 

Загальноосвітня мета курсу полягає у збагаченні духовного світу студента, 

розширення його кругозору, формування кола знань про культуру і традиції країни, 

мова якої вивчається. 



Виховна мета акцентує на вихованні у студентів культури спілкування в процесі 

вивчення іноземної мови, оволодінні правилами етикету лінгвокультури носіїв мови, 

нормами їх мовленнєвої поведінки, включаючи норми мовленнєвої поведінки. 

Зміст іншомовної комунікативної компетентності передбачає розвиток у студентів 

низки компетентностей: лінгвістичної, мовленнєвої та соціокультурної. 

Сформованість лінгвістичної компетентності майбутнього фахівця передбачає 

знання системи мови, її законів, правил та особливостей, а також її функціонування 

у процесі іншомовної комунікації. Мовленнєва компетентність полягає в опануванні 

студентами умінь говоріння, читання, аудіювання та письма. Зокрема 

компетентність у говорінні передбачає опанування уміннями монологічного та 

діалогічного мовлення. Лексична компетентність включає лексичні знання і 

мовленнєві лексичні навички, граматична – граматичні знання і мовленнєві 

граматичні навички; фонологічна – фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні 

навички. Основою соціокультурної компетентності є сформованість цілісної 

системи уявлень про національно-культурні особливості країни, мова якої 

вивчається. Розвиток соціокультурної компетентності на цьому етапі вимагає 

формування у майбутнього фахівця соціокультурних і соціолінгвістичних знань, 

умінь і навичок, які забезпечують його входження в іншомовне середовище і 

сприяють його соціалізації у ньому. Разом з тим, практична мета курсу передбачає 

формування навчальної компетентності, що передбачає опанування технологіями 

здобування, систематизації та узагальнення навчальної інформації. 

Завдання курсу: формувати у студентів рецептивні і репродуктивні навички у 

видах мовленнєвої діяльності: 

 

1. Аудіювання 

Завдання курсу передбачають, що закінчуючи  курс навчання англійської мови як 

іноземної за рівнем A1/A2, студенти повинні сприймати на слух і розуміти 

іншомовне мовлення у простих, чітко вимовлених, невеликих за розміром 

повідомленнях і оголошеннях в межах тем, передбачених навчальною програмою 

(наприклад, основну інформацію про себе та свою сім'ю, про покупки, про місто, у 

якому мешкає).  

 

2. Читання 

Завдання курсу передбачають, що закінчуючи  курс навчання англійської мови як 

іноземної за рівнем А1/А2, студенти повинні демонструвати здатність: читати і 

розуміти короткі тексти не високого рівня складності (реклами, оголошення, 

проспекти, меню, розклади, листи особистого характеру); здійснювати пошук 

конкретної інформації в текстах; ставити запитання до прочитаного й демонструвати 

вміння відповідати на них. 

 

3. Говоріння (монологічне, діалогічне, полілогічне) 

А. Монологічне мовлення. 

Завдання курсу передбачають логічне структурування студентами усного та 

письмового мовлення на основі вживання лексичних одиниць і граматичних форм, 

окреслених програмою. Студенти повинні вміти здійснювати повідомлення, 

висловлюючись у рамках тематики програми, а також коментувати прочитані та 

прослухані тексти з використанням простих лексичних одиниць. 

Б. Діалогічне мовлення. 

Завдання курсу передбачають логічну побудову студентами діалогічного мовлення в 

уповільненому темпі. Студенти повинні самостійно будувати функціональні 



різновиди діалогів в простих типових ситуаціях, що вимагають безпосереднього 

обміну інформацією в межах знайомих їм тем і видів діяльності; підтримувати 

розмову на побутові теми з використанням відомих лексичних одиниць і 

граматичних конструкцій. 

В. Полілогічне мовлення.  

Завдання курсу передбачають участь студентів у полілогічному мовленні, зокрема 

бесідах з використанням інформації на основі опрацювання текстів різних 

функціональних видів, зокрема – діалогів, аналогічних тим, що вже були предметом 

обговорення. 
 

4. Письмо 

Завдання курсу передбачають вміння написання студентами простих листівок 

(наприклад, привітання зі святом), простих коротких повідомлень, простих 

приватних листів на теми, передбачені програмою, заповнення анкети чи 

формуляру, у рамках вимог навчальної і робочої програм.  
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Семестр 1 
 

Модуль 1 
 

Змістовий модуль 1.1. “Our world” 

Тема 1. Multicultural cities 

Лексика: Countries, nationalities and languages. 

Граматика: Present simple to be. 

Тема 2. Family. 

Лексика: Personal information. 

Граматика: Possessive's. Contractions. Regular, irregular plural nouns. 

Змістовий модуль 1.2. “My day” 

Тема 1. A day in the life of a scientist. 

Лексика: Everyday actions. 

Граматика: Present simple positive. Adverbs of frequency. 

Тема 2. Spending time. 

Лексика: Telling the time. 

Граматика: Conjunctions. Verb + preposition. Present simple negative. 
 

Змістовий модуль 1.3. “The world of work” 

Тема 1. Jobs. 

Лексика: Talk about jobs. 

Граматика: Yes/No questions. Do and does. 

Тема 2. What do you do? 

Лексика: Talk about work. 

Граматика: Wh- questions. Suffix –er. 

Модуль 2 

 

Змістовий модуль 2.1 “Places and things” 

Тема 1. Underground towns. 

Лексика: Places in towns and cities.  

Граматика: Construction there is/there are.  

Тема 2. Where I live. 

Лексика: Rooms and furniture. 



Граматика: Articles a/an, the, zero article. Imperative to give instructions. 

Змістовий модуль 2.2. “Clothes and shopping” 

Тема 1. Shopping. 

Лексика: Shopping. Product review. 

Граматика: Possibility and ability: can, can't, could, couldn't. 

Тема 2. What is he wearing? 

Лексика: Clothes. 

Граматика: Present continuous tense. Present continuous vspresent simple. 

 

Змістовий модуль 2.3. “The past” 

Тема 1. Don't give up! 

Лексика: Expressions and collocations expressing the past. 

Граматика: Past simple: was and were. 

Тема 2. Stories. 

Лексика: Actions happened in the past. 

Граматика: Past simple: regular verbs. Adverbs of degree. 

 

Семестр 2 

 

Модуль 3 

 

Змістовий модуль 3.1 “Health and fitness” 

Тема 1. My health, my business. 

Лексика: Healthy lifestyle. 

Граматика Past simple: irregular verbs. 

Тема 2. Sporting heroes. 

Лексика: Sports and fitness. 

Граматика: Past simple negative. 

 

Змістовий модуль 3.2 “Travel and transport” 

Тема 1. I went to… 

Лексика: Talk about holidays. Your perfect holiday. Adventure holidays. 

Граматика Past simple questions. Did in past simple questions. 

Тема 2. Journeys 

Лексика: Expressions with get, take and have. At the train station. 

Граматика: Modals should, shouldn't, have to, don't have to. 

 

Змістовий модуль 3.3 “Cooking and eating” 

Тема 1. Food and drink 

Лексика: Ask about and recommend a place to eat. Order food in a restaurant. 

Граматика Countable/uncountable nouns with some/any.  

Тема 2. In the kitchen 

Лексика: Talk about cooking. Making a pizza. 

Граматика: Numbers. Quantifiers.  

 

 

 



 

Модуль 4 

 

Змістовий модуль 4.1 “The world around us” 

Тема 1. The weather 

Лексика: Describe the weather. 

Граматика. Comparatives. Adjective + noun collocations. Than in comparative 

sentences. 

Тема 2. Natural wonders 

Лексика: Describe nature and geography. Give preferences and reasons. The Grand 

Canyon. 

Граматика: Superlatives. The... -est in sentences. 

 

Змістовий модуль 4.2 “Working together” 

Тема 1. Community spirit 

Лексика: Plans and intentions. Talk about technology. 

Граматика: Verb + noun phrases (1). Use going to. 

Тема 2. Challenges 

Лексика: Formal/informal notice. Offer to do something. 

Граматика: Infinitive of purpose. 

 

Змістовий модуль 4.3 “Culture and arts” 

Тема 1. Artistic ability 

Лексика: Past experience and events. Park Theatre. Speak on the phone. 

Граматика: Present perfect simple. Verb + noun phrases (2) 

Тема 2. At the movies 

Лексика: Talk about films. A review. 

Граматика: Past participles. Present perfect and past simple.  

 



 

Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин (денна форма) 

 Усього У тому числі 

  л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.1. “Your world” 

Тема 1. Multicultural cities. Лексика: Countries, 

nationalities and languages. Граматика: Present 

simple to be. 

7  5   2 

Тема 2. Family. Лексика: Personal information. 

Граматика: Possessive's. Contractions. Regular, 

irregular plural nouns. 

7  5   2 

Разом – зм. модуль 1.1 14  10   4 

Змістовий модуль 1.2. “My day” 

Тема 1. A day in the life of a scientist. Лексика: 

Everyday actions. Граматика: Present simple 

positive. Adverbs of frequency. 

7  5   2 

Тема 2. Spending time. Лексика: Telling the 

time. Граматика: Conjunctions. Verb + 

preposition. Present simple negative. 

7  5   2 

Разом – зм. модуль 1.2 14  10   4 

Змістовий модуль 1.3. “The world of work” 

Тема 1. Jobs. Лексика: Talk about jobs. 

Граматика: Yes/No questions. Do and does. 

8  6   2 

Тема 2. What do you do? Лексика: Talk about 

work. Граматика: Wh- questions. Suffix –er. 

9  6   3 

Разом – зм. модуль 1.3 17  12   5 

Разом – модуль 1 45  32   13 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2.1 “Places and things” 

Тема 1. Underground towns. Лексика: Places in 

towns and cities. Граматика: Construction there 

is/there are. 

7  5   2 

Тема 2. Where I live. Лексика: Rooms and 

furniture. Граматика: Articles a/an, the, zero 

article. Imperative to give instructions. 

7  5   2 

Разом – зм. модуль 2.1 14  10   4 

Змістовий модуль 2.2. “Clothes and shopping” 

Тема 1. Shopping. Лексика: Shopping. Product 

review. Граматика: Possibility and ability: can, 

can't, could, couldn't. 

7  5   2 

Тема 2. What is he wearing? Лексика: Clothes. 

Граматика: Present continuous tense. Present 

continuous vs present simple. 

7  5   2 

Разом – зм. модуль 2.2 14  10   4 

Змістовий модуль 2.3. “The past” 

Тема 1. Don't give up! Лексика: Expressions 

and collocations expressing the past. Граматика: 

Past simple: was and were. 

8  6   2 

Тема 2. Stories. Лексика: Actions happened in 

the past. Граматика: Past simple: regular verbs. 

Adverbs of degree. 

9  6   3 

Разом – зм. модуль 2.3 17  12   5 

Разом – модуль 2 45  32   13 

Разом – І семестр 90  64   26 



 

Модуль 3 

Змістовий модуль 3.1 “Health and fitness” 

Тема 1. My health, my business. Лексика: 

Healthy lifestyle. Граматика: Past simple: 

irregular verbs. 

7  5   2 

Тема 2. Sporting heroes. Лексика: Sports and 

fitness. Граматика: Past simple negative. 

7  5   2 

Разом – зм. модуль 3.1 14  10   4 

Змістовий модуль 3.2 “Travel and transport” 

Тема 1. I went to… . Лексика: Holidays. 

Граматика: Past simple questions.  

7  5   2 

Тема 2. Journeys. Лексика: Expressions with 

get, take and have. At the train station. 

Граматика: Modals should, shouldn't, have to, 

don't have to. 

7  5   2 

Разом – зм. модуль 3.2 14  10   4 

Змістовий модуль 3.3 “Cooking and eating” 

Тема 1. Food and drink. Лексика: Recommend a 

place to eat. Граматика: Countable/uncountable 

nouns with some/any. 

8  6   2 

Тема 2. In the kitchen. Лексика: cooking. Making a 

pizza. Граматика: Numbers. Quantifiers.  

9  6   3 

Разом – зм. модуль 3.3 17  12   5 

Разом – модуль 3 45  32   13 

Модуль 4 

Змістовий модуль 4.1 “The world around us” 

Тема 1 The weather. Лексика: Describe the 

weather. Граматика: Comparatives. Adjective + 

noun collocations. Than in comparative 

sentences. 

7  5   2 

Тема 2. Natural wonders. Лексика: Describe 

nature and geography. Граматика: Superlatives. 

The... -est in sentences. 

7  5   2 

Разом – зм. модуль 4.1 14  10   4 

Змістовий модуль 4.2 “Working together” 

Тема 1. Community spirit. Лексика: Plans and 

intentions. Technology. Граматика: Verb + noun 

phrases (1). Use of going to. 

7  5   2 

Тема 2. Challenges. Лексика: Formal/informal 

notice. Offer to do something. Граматика: 

Infinitive of purpose. 

7  5   2 

Разом – зм. модуль 4.2 14  10   4 

Змістовий модуль 4.3 “Culture and arts” 

Тема 1. Artistic ability. Лексика: Past 

experience and events. Speak on the phone. 

Граматика: Present perfect simple. Verb + noun 

phrases (2). 

8  6   2 

Тема 2. At the movies. Лексика: Films. A 

review. Граматика: Past participles. Present 

perfect and past simple. 

9  6   3 

Разом – зм. модуль 4.3 17  12   5 

Разом – модуль 4 45  32   13 

Разом – ІІ семестр 90  64   26 

Усього годин 180  128   52 

 



 

Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

(денна форма) 

1 Multicultural cities. Лексика: Countries, nationalities and languages. 

Граматика: Present simple to be. 

5 

2. Family. Лексика: Personal information. Граматика: Possessive's. 

Contractions. Regular, irregular plural nouns 

5 

3. A day in the life of a scientist. Лексика: Everyday actions. 

Граматика: Present simple positive. Adverbs of frequency. 

5 

4. Spending time. Лексика: Telling the time. Граматика: 

Conjunctions. Verb + preposition. Present simple negative. 

5 

5. Jobs. Лексика: Talk about jobs. Граматика: Yes/No questions. Do 

and does. 

6 

6. What do you do? Лексика: Talk about work. Граматика: Wh- 

questions. Suffix –er. 

6 

7. Underground towns. Лексика: Places in towns and cities. 

Граматика: Construction there is/there are. 

5 

8. Where I live. Лексика: Rooms and furniture. Граматика: Articles 

a/an, the, zero article. Imperative to give instructions. 

5 

9. Shopping. Лексика: Shopping. Product review. Граматика: 

Possibility and ability: can, can't, could, couldn't. 

5 

10. What is he wearing? Лексика: Clothes. Граматика: Present 

continuous tense. Present continuous vs present simple. 

5 

11. Don't give up! Лексика: Expressions and collocations expressing the 

past. Граматика: Past simple: was and were. 

6 

12. Stories. Лексика: Actions happened in the past. Граматика: Past 

simple: regular verbs. Adverbs of degree. 

6 

13. My health, my business. Лексика: Healthy lifestyle. Граматика: 

Past simple: irregular verbs. 

5 

14. Sporting heroes. Лексика: Sports and fitness. Граматика: Past 

simple negative. 

5 

15. I went to… . Лексика: Holidays. Граматика: Past simple questions. 5 

16. Journeys. Лексика: Expressions with get, take and have. At the train 

station. Граматика: Modals should, shouldn't, have to, don't have to. 

5 

17. Food and drink. Лексика: Recommend a place to eat. Граматика: 

Countable/uncountable nouns with some/any. 

6 

18. In the kitchen. Лексика: cooking. Making a pizza. Граматика: 

Numbers. Quantifiers. 

6 

19. The weather. Лексика: Describe the weather. Граматика: 

Comparatives. Adjective + noun collocations. Than in comparative 

sentences. 

5 

20. Natural wonders. Лексика: Describe nature and geography. 

Граматика: Superlatives. The... -est in sentences. 

5 

21. Community spirit. Лексика: Plans and intentions. Technology. 

Граматика: Verb + noun phrases (1). Use of going to. 

5 

22. Challenges. Лексика: Formal/informal notice. Offer to do 

something. Граматика: Infinitive of purpose. 

5 

23. Artistic ability. Лексика: Past experience and events. Speak on the 

phone. Граматика: Present perfect simple. Verb + noun phrases (2). 

6 

24. At the movies. Лексика: Films. A review. Граматика: Past 

participles. Present perfect and past simple. 

6 

 Разом 128 



 

Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

(денна форма) 

1. Multicultural cities. Лексика: Countries, nationalities and languages. 

Граматика: Present simple to be. 

2 

2. Family. Лексика: Personal information. Граматика: Possessive's. 

Contractions. Regular, irregular plural nouns 

2 

3. A day in the life of a scientist. Лексика: Everyday actions. 

Граматика: Present simple positive. Adverbs of frequency. 

2 

4. Spending time. Лексика: Telling the time. Граматика: 

Conjunctions. Verb + preposition. Present simple negative. 

2 

5. Jobs. Лексика: Talk about jobs. Граматика: Yes/No questions. Do 

and does. 

2 

6. What do you do? Лексика: Talk about work. Граматика: Wh- 

questions. Suffix –er. 

3 

7. Underground towns. Лексика: Places in towns and cities. 

Граматика: Construction there is/there are. 

2 

8. Where I live. Лексика: Rooms and furniture. Граматика: Articles 

a/an, the, zero article. Imperative to give instructions. 

2 

9. Shopping. Лексика: Shopping. Product review. Граматика: 

Possibility and ability: can, can't, could, couldn't. 

2 

10. What is he wearing? Лексика: Clothes. Граматика: Present 

continuous tense. Present continuous vs present simple. 

2 

11. Don't give up! Лексика: Expressions and collocations expressing the 

past. Граматика: Past simple: was and were. 

2 

12. Stories. Лексика: Actions happened in the past. Граматика: Past 

simple: regular verbs. Adverbs of degree. 

3 

13. My health, my business. Лексика: Healthy lifestyle. Граматика: 

Past simple: irregular verbs. 

2 

14. Sporting heroes. Лексика: Sports and fitness. Граматика: Past 

simple negative. 

2 

15. I went to… . Лексика: Holidays. Граматика: Past simple questions. 2 

16. Journeys. Лексика: Expressions with get, take and have. At the train 

station. Граматика: Modals should, shouldn't, have to, don't have to. 

2 

17. Food and drink. Лексика: Recommend a place to eat. Граматика: 

Countable/uncountable nouns with some/any. 

2 

18. In the kitchen. Лексика: cooking. Making a pizza. Граматика: 

Numbers. Quantifiers. 

3 

19. The weather. Лексика: Describe the weather. Граматика: 

Comparatives. Adjective + noun collocations. Than in comparative 

sentences. 

2 

20. Natural wonders. Лексика: Describe nature and geography. 

Граматика: Superlatives. The... -est in sentences. 

2 

21. Community spirit. Лексика: Plans and intentions. Technology. 

Граматика: Verb + noun phrases (1). Use of going to. 

2 

22. Challenges. Лексика: Formal/informal notice. Offer to do 

something. Граматика: Infinitive of purpose. 

2 

23. Artistic ability. Лексика: Past experience and events. Speak on the 

phone. Граматика: Present perfect simple. Verb + noun phrases (2). 

2 

24. At the movies. Лексика: Films. A review. Граматика: Past 

participles. Present perfect and past simple. 

3 

 Разом 52 



 

На основі викладеного у змістових модулях  навчально-тематичного плану 

лексичного і граматичного матеріалу, планується розвиток  англомовної 

комунікативної компетентності студентів у рецептивних: читання, аудіювання 

і продуктивних: письмо, говоріння видах мовленнєвої діяльності. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ НАВИЧОК В РІЗНИХ 

ВИДАХ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Читання та аудіювання: 

1. Повнота, точність, глибина розуміння тексту. 

2. Самостійність та обґрунтованість інтерпретації основного змісту тексту та 

комунікативного наміру автора. 

3. Швидкість читання та аудіювання. 

Говоріння: 

Діалогічне мовлення: 

1. Відповідність вербальної поведінки комунікативній сфері, ситуації і 

комунікативному намірові співрозмовника. 

2. Інформативність. 

3. Коректність вживання мови; ступінь комунікативно-

функціональної адекватності вибору мовних засобів.  

4. Ініціативність, реагування, виразність та направленість мовлення.  

5. Логічний взаємозв'язок та взаємообумовленість реплік полілогу.  

6. Плавність мовлення. 

Полілогічне мовлення: 

1. Відповідність вербальної поведінки комунікативній сфері, ситуації і 

комунікативному намірові співрозмовника. 

2. Інформативність. 

3. Коректність вживання мови; ступінькомунікативно-

функціональноїадекватностівиборумовнихзасобів.  

4. Ініціативність, реагування, виразність та направленість мовлення.  

5. Логічний взаємозв'язок та взаємообумовленість реплік полілогу.  

6. Плавність мовлення. 

Монологічне мовлення: 

1. Відповідність темі, комунікативній сфері, ситуації та комунікативному 

намірові. 

2. Змістовність (інформативність) висловлювання: повнота розкриття теми, 

об'єм висловлювання. 

3. Правильність мови; ступінь комунікативно-функціональної адекватності 

вибору мовних засобів. 

4. Виразність, направленість мовлення. 

5. Плавність мовлення. 

Писемне мовлення: 

1. Відповідність темі, комунікативній сфері та комунікативному намірові. 

2. Чіткість та логічність викладу, підпорядкованого певній ідеї. 

3. Зв'язність викладу, що виражається у правильному поділові тексту на 

абзаци, їх з'єднання та правильна побудова речень та їх зв'язок. 

4. Правильність мови, ступінь комунікативно-функціональної адекватності 

вибору мовних засобів. 



 Детально характеризує кожен із рівнів володіння студентами англійською 

мовою як іноземною система критеріїв оцінювання рецептивних і 

продуктивних умінь і навичок.  

 До знань, умінь і навичок студентів за рівнем А2 висуваємо наступні 

вимоги. 

 

Дескриптори рівнів сформованості іншомовної комунікативної 

компетенції майбутніх фахівців природничого профілю на рівні A2 

за видами мовленнєвої діяльності 
Рівень 

володіння 

мовою 

Вид 

мовленнєвої 

діяльності 

Дескриптори критеріїв 

A2 Усне 

мовлення: 

- використовуючи прості фрази та нескладні граматичні конструкції 

розповідає про свою сім'ю та інших людей, умови життя, навчання, 

соціальні взаємини, повідомляє про події, факти та наміри; описує 

власний досвід та почуття; викладає основний зміст прочитаного або 

прослуханого; 

- уміє спілкуватися в простих типових ситуаціях, що вимагають 

безпосереднього обміну інформацією в межах знайомих йому тем і 

видів діяльності, може підтримувати коротку розмову на побутові теми. 

- бере участь у діалозі в стандартних ситуаціях спілкування, 

дотримуючись правил етикету лінгвокультури носіїв мови, норм їх 

мовленнєвої поведінки. 

A2 Письмо: 

 

- виконує письмові вправи та завдання, що відображають лексичний 

матеріал до знайомих тем, тем особистих інтересів, тем, що 

окреслюють навчальну та майбутню професійну діяльність і 

граматичний матеріал у межах тем: ступені порівняння прикметників 

та прислівників, особові та присвійні займенники, прийменники часу 

та місця, сполучники, часові форми дієслова активного та пасивного 

стану, модальні дієслова, умовний спосіб дієслова (First conditional), 

інфінітивні конструкції з та без частки to. 

- уміє писати прості короткі записки, повідомлення, розповіді; давати 

визначення та пояснювати й описувати, вживаючи вивчені мовні та 

граматичні структури; 

- може написати нескладний лист особистого характеру, мейл, 

листівку, заповнити анкету, дотримуючись формату письмового 

висловлювання. 

A2 Читання: 

 

- читає і розуміє автентичні тексти рівня складності, що 

визначається як середній, з підручників та посібників, адаптованої 

літератури, оголошень, плакатів та каталогів; 

- читає і розуміє інструкції з виконання професійних завдань рівня 

складності, що визначається як середній, у сфері спеціалізації; 

- читає тексти середнього рівня складності з метою отримання 

інформації змістового, лексичного та граматичного характеру. 

- розуміє комунікативний намір автора нескладного письмового 

дискурсу відомих йому жанрів; 

- розпізнає та розуміє мовні явища, які зустрічаються у нескладних 

письмових дискурсах відомих йому жанрів; 

A2 Аудіювання: - розуміє зміст навчального аудіо- чи відеозапису рівня складності 

сприйняття, що визначається як середній, за кількістю інформації, 

вживанням мовних і граматичних структур, вимовою, темпом на 

теми, передбачені навчальною програмою;  

- розуміє знайомі слова й фрази в ситуаціях повсякденного 

спілкування; 

- розпізнає потрібну інформацію та основні ідеї висловлювань в ході 
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бесід на теми повсякденного життя, навчання, соціальних стосунків та 

відносин та інших, визначених навчальною програмою; 

- виокремлює ключові деталі інформації, що сприймається з 

навчальних аудіо- чи відеозаписів і успішно виконує завдання на 

розуміння прослуханого; 

- розпізнає граматичні конструкції в усному мовленні. 

 

Шкала показників критеріїв сформованості іншомовної комунікативної 

компетенції на рівні A2 студентів природничих спеціальностей 

 

Навчальні досягнення студентів 
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Рекомендації щодо 

складання іспиту про 

володіння іноземною 

мовою на рівні В1/В2 

для отримання 

міжнародного 

сертифікату 

Демонструє відмінні результати відповідно до 

визначених критеріїв та їх дескрипторів у всіх 

видах мовленнєвої діяльності 

100-90 A1/ A2 відмінно рекомендовано 

Демонструє відмінні результати відповідно до 

визначених критеріїв та їх дескрипторів у всіх 

видах мовленнєвої діяльності 

90-81 A1/ A2 відмінно рекомендовано 

Демонструє хороші результати відповідно до 

визначених критеріїв та їх дескрипторів у всіх 

видах мовленнєвої діяльності 

80-71 A1/ A2 добре рекомендовано 

Демонструє достатні результати відповідно до 

визначених критеріїв та їх дескрипторів у всіх 

видах мовленнєвої діяльності  

70- 61 A1/ A2 задовільно не рекомендовано 

Демонструє задовільні результати відповідно до 

визначених критеріїв та їх дескрипторів у всіх 

видах мовленнєвої діяльності  

60-51 A1/ A2 задовільно не рекомендовано 

Демонструє незадовільні результати відповідно 

до визначених критеріїв та їх дескрипторів у всіх 

видах мовленнєвої діяльності Рубіжний - В1 

50-41 A1/ A2 незадовільно не рекомендовано 

Не володіє іншомовною комунікативною 

компетенцією 
40-0 --- незадовільно не рекомендовано 

 

Форми контролю успішності навчальної діяльності студентів: 

 

 усне опитування; 

 перевірка письмових завдань; 

 тестування; 

 модульний контроль; 

 залік/іспит; 

Вимоги до заліку/іспиту 

Залік з англійської мови студенти складають за підсумками поточної 

успішності: 

- успішне виконання усіх ключових індивідуальних і групових 

навчальних завдань у межах тем змістовних модулів; 

- успішне виконання завдань для самостійної роботи студента; 

- успішне виконання завдань модульного контролю. 

 

Вимоги до іспиту 



Умовою допуску студентів до складання іспиту є:  

- успішне виконання всіх ключових індивідуальних та групових 

навчальних завдань у межах тем змістовних модулів; 

- успішне виконання завдань самостійної роботи студента; 

- успішне виконання завдань модульного контролю. 

 

Зміст іспиту 

1. Лексико-граматичний тест для перевірки рівня сформованості у студентів 

лексичної та граматичної складових іншомовної компететності. 

2. Аудіювання тексту відповідної складності з подальшим виконанням 

завдання на розуміння. 

3. Спілкування/презентація на одну з тем соціо-культурної чи країнознавчої 

тематики (з візуальними опорами). 

Основна література 

1. Hughes J., Wood K. Navigate A2 Elementary Coursebook with video. Oxford 

University Press. – 2015. – 233 p. 

2. Tabor C. Navigate A2 Elementary Workbook. Oxford University Press. – 2015. – 

113 p. 

3. Isayeva H, Komar R., Solohub L. … Basic English. Підручник з англійської 

мови для студентів неспеціальних факультетів університету. Львів, 2004. 

4. Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма. Навчальний 

посібник для студентів, аспірантів і науковців. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ, 2002. (з грифом МОН України). 

5. Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. /Pre-intermediate – Intermediate/. – 

Cambridge University Press, 2003. 

6. McCarthy, Michael; O'Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Upper-

Intermediate/. –    Cambridge University Press, 2001. 

7. Evans, Virginia. Round Up 4. English Grammar Practice. – Pearson Education 

Limited, 2010 

8. Evans, Virginia. Round-up 5. English Grammar Practice. – Pearson Education 

Limited, 2007 

9. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – 

New ed. p. cm. –  Pearson Education Limited, 2003. 

 

Додаткова література 

1. Evans, Virginia Round Up 3. English Grammar Practice. – Pearson Education 

Limited, 2003. 

2. McCarthy, Michael; O'Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Elementary/. – 

Cambridge University Press, 1999. 

3. Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. /Pre-intermediate – Intermediate/. – 

Cambridge University Press, 2003. 

4. Vince, Micheal; Sunderland, Peter Advanced Language Practice. English 

Grammar and Vocabulary. – Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2003. 

5. Ісаєва Г.Т. Improve your English. Посібник з англійської мови для 

самостійної роботи. – Львів: ПАІС, 2010. 



6. Ісаєва Г.Т., Микитенко Н.О. Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник 

для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та 

природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008 

7. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and 

International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний 

посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України) 

8. Falk, Randee. Spotlight on the USA. – Oxford: Oxford University Press, 1993. 

9. Sheerin S., Seath J., White G. Spotlight on Britain. Second edition. – Oxford: 

Oxford University Press, 1993. 

10. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – 

New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003. 


