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Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета курсу передбачає подальше удосконалення набутих студентами знань з теорії та 

практики мови у школах, розвиток їхніх творчих здібностей, розширення різнорівневої 

мовленнєвої компетенції майбутніх філологів, підвищення мовної компетенції студентів до 

якісно вищого рівня, а саме Upper Intermediate у читанні,  письмі, аудіюванні  та усному 

мовленні. 

Робота над темами та різножанровими видами текстів передбачає подальше 

вдосконалення лексичних, граматичних, фонетичних навичок студентів, розширення їхнього 

активного та потенційного словникового запасу. Це відбувається як при аналізі текстового 

матеріалу, так і в ситуативних контекстах, в різних видах мовленнєвої  діяльності. 

 

 Завдання курсу: 

 сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики та граматики 

англійської мови 

 розширити та активувати у студентів здобуті раніше знання, вміння та навички 

 ознайомити з ефективними способами розширення власного вокабуляру та 

вдосконалення граматичної компетентності 

 навчити  виконувати та аналізувати різні види письмових завдань, сформувавши базові 

уявлення про офіційний та розмовний стилі 

 сформувати вміння сприймати автентичний  аудіо та відео матеріал 

 вдосконалити діалогічне та монологічне  мовлення студента, а також виробити вміння 

виражати власну думку на запропоновану тему. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

 

знати та уміти використовувати на практиці: 

 головні граматичні правила, 

 особливості лексичного значення (синоніми, омоніми,антоніми, лексико-

семантичні поля),  

 шляхи збагачення англійської лексики ( словотворення, запозичення утворення 

фразеологічних одиниць),  

 відмінність між різними видами письма та стилями написання, різними 

способами сприйняття та обробки усної та друкованої інформації,  

 вміння рефлектувати, а саме відповідно висловлюватись з приводу почутого; 

 

уміти : 

 розуміти різноманітні тексти невеликого обсягу та розкривати імпліцитну 

інформацію, що міститься в них 

 висловлюватись вільно та спонтанно, не відчуваючи брак умовних засобів для 

вираження власної думки 

 ефективно та гнучко використовувати знання з англійської мови у 

різноманітних ситуаціях соціального, навчального та професійного спілкування 

 ефективно висловлюватись письмово на загальні теми у таких типах текстів – 

персональні та ділові листи, резюме та коментарі, академічні твори 

 розуміти та комунікативно реагувати на загальну та приховану інформацію у 

таких типах тексту – історії, оповідання, уривки зі статей, невеликі віршові 

форми і тд.  

 

Запропонована програмa передбачена для студентів англійського відділення факультету 

іноземних мов вищого навчального закладу згідно з навчальним планом із спеціальності 

6.020303, ФІЛОЛОГІЯ. 



 

 

Курс «Основна мова»  передбачає 368 аудиторних годин практичних занять протягом 

навчального року. Усі аудиторні заняття  проводяться  англійською мовою. Протягом усього 

курсу проводиться 4 модулі – по 2 на кожен семестр – що дають можливість здійснювати 

поточний контроль за рівнем оволодіння матеріалу. До додаткових форм контролю 

відносяться: підсумкові контрольні роботи, тематичні контрольні завдання, диктанти, 

перекази, написання творів на запропоновану тему. 

 

Вимоги до рівня підготовки студентів: глибоке, всебічне і свідоме засвоєння матеріалу 

курсу основної мови з метою адекватного використання отриманих знань у подальшій 

викладацькій діяльності. 

 

Для успішного засвоєння курсу студентам пропонується:  

 cписок рекомендованої літератури       

 питання до іспиту    

      

Мовна компетенція (словниковий запас) 

(Vocabulary) 

 

Студенти першого курсу у своїй усній та письмовій комунікації повинні 

використовувати близько 2,5 тисячі слів. Особливу увагу слід звертати  на оволодіння : 

 словотвірним потенціалом сучасної англійської мови та його продуктивними 

типами 

 фразовими дієсловами 

 ідіоматичним характером висловлювань та іншими усталеними 

словосполученнями 

 усними та письмовими скороченнями 

 запозиченими словами та висловами, що вживаються у сучасній англійській мові 

 прислів’ями та приказками 

 виявляти багатозначність слів, навчитись підбирати синоніми, антоніми з метою 

розвинути навики усного та письмового мовлення 

 

Навики висловлювання 

(Speaking skills) 

 

Студенти першого курсу повинні вміти: 

 вільно та спонтанно висловлювати власні думки на будь-яку задану тему 

 вміти адекватно (рефлекторно) висловлюватись з приводу вхідної інформації 

 вступати у дискусії та підтримувати розмову  на предметні та абстрактні ( знайомі 

та незнайомі) теми  

 

Навики читання 

(Reading skills) 

 

Студент-першокурсник повинен вміти: 

 читати оригінальні тексти англомовних авторів 

 навчитися працювати над уривками текстів  

 навчитися виокремлювати мовленнєві моделі (Speech Patterns) iз запропонованих 

текстів та активізувати їх у усному мовленні 

 перекладати та переказувати від першої та третьої особи 

 розширити словниковий запас  на основі аналізу та вивчення лексичних одиниць 

(виявляючи явища полісемії, синонімії, антонімії і т.д.) 



 

 навчитися фонетично опрацьовувати тексти (транскрибування, удосконалення  

вимови та навичок артикуляції) 

 відпрацьовувати основні інтонаційні структури для вироблення їх автоматичного 

відтворення на основі запропонованих текстів 

 навчитися виконувати творчі завдання на основі прочитаних уривків 

 навчитися аналізувати структуру літературних текстів, авторську мову та стиль, 

жанрові особливості тексту 

 навчитися прослідкувати зв'язок  між формою та змістом твору,  аналізуючи різні 

стилістичні засоби та їхні функції 

 навчитися читати твори «між рядками»  

 

Навики письма 

(Writing skills) 

 

Студенти повинні вміти виражати власну думку у письмовій  формі  як на загальні так і 

на професійні теми у наступних формах:  

 Informal and informal letters 

 Transactional letters 

 Writing instructions/ giving directions/ describing processes 

 Descriptions of people/ objects / buildings / places 

 Narrative stories 

 Witness statements 

 “For and Against” Essays 

 Opinion Essays 

 Providing Solutions to Problems Essays 

 Discursive Essays 

 

Вироблення навиків виражати думку з урахуванням вимог до написання певних 

письмових робіт сприятиме глибшому засвоєнню лексичного матеріалу, відпрацюванню 

базових моделей притаманних англійській кореспонденції, виробленню та дотриманні 

офіційно ділового стилю викладу інформації.   

 

Навики аудіювання 

(Listening skills) 

 

Студенти першого курсу  повинні розвивати навички та вміння працювати з аудіо 

матеріалом. Прослуховування текстів та виконання відповідних вправ сприятиме глибшому 

засвоєнню нової лексики і мовленнєвих зворотів, сприятиме виробленню навиків розуміння 

іноземної мови на слух, покращенню вимови студентів на основі почутого. Вправи, які 

подаються підчас аудіювання, розраховані на поступовий розвиток навиків усного 

(непідготовленого) та письмового (підготовленого) мовлення на основі прослуханого 

матеріалу. 

Вправи, які виконуються студентами, можуть перевірятися самостійно в аудиторії чи з 

допомогою викладача, або за ключами ( наприклад, вправи на заповнення пропусків).  

Студенти повинні виробити навички слухати та розуміти тексти на рівні Upper-

Intermediate у наступних монологічних та діалогічних текстових формах: 

 Dialogues 

 Discussions 

 Debates 

 Radio and TV programs 

                                

 

 



 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Модуль 

 

Змістовий модуль 1. Housing/ Character and Personality. 

Тема 1 

My Home is my Castle 

Present and past tenses; 

phrasal verbs: break, 

bring.(pp.6-19) 

OE Literature (“Beowulf”, 

“The Wanderer”, 

“The Dream of the 

Rood”) 

 

80  45 

 

  35       

Тема 2. 

While there’s life, there’s 

hope. 

The Infinitive. Complex 

Subject/Object(pp.20-33) 

ME Literature (“Sir 

Gawain and the Green 

Knight”; G. Chaucer’s 

“Canterbury Tales”; 

“Everyman”  

75  45   30       

Разом – зм. модуль1 155  90   65       

 

Змістовий модуль 2.Travelling and Environment. 

Тема 3 

Travel Broadens the 

Mind. 

Future tenses; 

Conditionals Type 0&1. 

.(pp38-51) 

Renaissance Poetry: 

Thomas Wyatt and Henry 

Howard 

56  30   26       

Тема  4 

Earth is Dearer than Gold. 

Comparisons; Modal 

Verbs.(pp.52-65) 

Edmund Spenser “The 

Faerie Queene” 

56  30   26       



 

Тема 5 

Early to bed. 

Modal Verbs Expressing 

Obligation/ 

Duty/Necessity Question 

tags.(pp.70-83) 

Renaissance Drama: 

Christopher Marlowe 

“Doctor Faustus” 

and 

William Shakespeare 

(sonnets, “The Taming of 

the Shrew”, “King Lear” 

50  30   20       

Разом – зм. модуль 2 162  90   72       

  

Змістовий модуль 3.Shopping/Food& Crime. 

Тема 6 

Better Safe than Sorry. 

The Passive. Relative 

Clauses.(pp.84-97) 

Metaphysical and 

Cavalier poetry, J.Donne, 

G.Herbert, A.Marvell 

 

50  30   20       

Teма 7 

Penny Wise, Pound 

Foolish. 

Reported speech; phrasal 

verbs: let, look.(pp.102-

115) 

John Milton “Paradise 

Lost” 

65  30   35       

Тема 8 

You Are What you Eat. 

Countable/Uncountable 

Nouns; Reported 

Speech.(pp.116-129) 

Alexander Pope “The 

Rape of the Lock” and 

“Essay on Criticism” 

68  38   30       

Разом – зм. модуль 3 183  98   85       

 

 

 

Змістовий модуль 4. Media/Sports & Entertainment 

Тема 9 

Every Man to his 

Taste.Conditionals Type 

2&3.(pp134-147) 

The Origin of Novel and 

Gothic Novel: 

Samuel Richardson 

“Pamela”; 

 Horace Walpole “The 

Castle of Otranto” and 

85  45   40       



 

Mary Shelley 

“Frankenstein” 

M. Shelley “Frankenstein” 

Тема 10 

Spead the News. Future 

Perfect.Linkers & 

quantifiers.(pp.148-161) 

Pre-Romanticism and 

Romanticism: R. Burns, 

W. Blake, W. 

Wordsworth, S. 

Coleridge, G. Byron, P. 

Shelly, J. Keats 

75  45   30       

Разом – зм. модуль 4 160  90   70       

Усього годин 
660  368   292       

                                                                                                               

4. Самостійна робота (домашнє читання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Individual reading (100 words) 2 

2 Individual reading (140 words) 2 

3 Individual reading (180 words) 2 

4 Individual reading (220 words) 2 

5 Individual reading (260 words) 2 

6 Individual reading (300 words) 2 

7 Individual reading (240 words) 2 

8 Individual reading (400 words) 2 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Spelling 

Word formation Suffixes 

Word formation Prefixes 

Recognizing homonyms 

Plural forms of nouns 

Possessive Case of nouns 

Punctuation marks 

Transcription 

Informal  letters 

Transactional letters 

Writing instructions/ giving directions/  describing events 

Descriptions of people/ objects / buildings / places 

Narrative stories 

Witness statements 

“For and Against” Essays 

Opinion Essays 

Providing Solutions  to Problems Essays 

Discursive Essays 

Writing  articles 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 



 

 Усього 64 

 

6. Методи контролю 

 

Контроль виконання навчального плану проводиться методом модульного тестування, 

виступів на практичних заняттях та усної відповіді на іспиті за 100-бальною шкалою. 

 

7. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 

балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних 

робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих 

видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній 



 

шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують 

викладання відповідних дисциплін. 

 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Home Reading 

 

1. William Golding. Lord of the Flies. Moscow.-Progress Publishers, 1982- 297p. 

2. Theodore Dreiser. Jennie Gerhardt. – Moscow: Progress, 1989.- 345p. 

3. Lewis Carroll. Alice in Wonderland and Through the Looking Glass.- Wordsworth Classic, 

1993.- 263p. 

4. Emily Bronte. Wuthering Heights.- Penguin Books, 1994.-280p. 

5. F. Scott Fitzgerald. The Great Gatsby.- Penguin Books, 1994.-190p     

6. F. Scott Fitzgerald.Tender is the Night.- Penguin Books, 1996.-340p.     

7. Ch. Dickens. The Pickwick Papers.- Penguin Books, 1999.-457p. 

8. Jane Austin. Pride and Prejudices.- Penguin Books, 1999.- 487p. 

9. Jane Austin. Northanger Abbey.-  New York Blitz Editions, 2001.-310 p.  

10. Ernest Hemingway. To have and have not. – Penguin Books, 2004.- 190p. 

 

Курс «Основна мова» 

 

1. Аракин В.Д., Практический курс английского языка. 1 курс.- Москва: ВЛАДОС, 1998. 

2. Гужва Т.Н., Английский язык. Разговорные темы.. В 2т. – Киев: Тандем, 1996.- т.I. 

3. Гужва Т.Н., Английский язык. Разговорные темы. В 2т. – Киев: Тандем, 1996.- т.II. 

4. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л., Кожевникова О.Н., Свирская С.Е., Райнерс З.М., 

Цырлина  Ф.Я.. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – Москва, 

2007. 

5. Утевская Н.Л. English and American Literature. – Санкт-Петербург, 2009. 

6. Черноватий Л.М., Карабан В. І., Набокова І.Ю.,  Фролова Є.І.,Рябих М.В., Слюнін 

О.В., Пчеліна С.Л., Бащенко С.Г., Зайда В.М. Практична граматика англійської мови з 

вправами у 2т. – Вінниця: Нова книга, 2006.- т. I. 

7. Черноватий Л.М., Карабан В. І., Набокова І.Ю.,  Фролова Є.І., Рябих М.В., Слюнін 

О.В., Пчеліна С.Л., Бащенко С.Г., Зайда В.М.. Практична граматика англійської мови 

з вправами у 2т. – Вінниця: Нова книга, 2006.- т.II.  

8. Alexander, L.G. Longman English Grammar Practice. – Longman, 1998. 

9. Delaney, Denis Fields of Vision. Literature in the English Language. Volume 1. – Longman, 

2009. 

10. Evans, V. FCE Use of English 2. – Express Publishing, 2008. 

11. Evans, V. Round-up 6. – Longman, 2003. 

12. Evans, V, Dooley J. Upstream Intermediate B2. – Express Publishing, 2007. 

13. Harmer, J., Rossner, R. – More Than Words. Book 1. – Cambridge: Pearson Education, 

1999. 

14. Longman Exam Dictionary. – Longman, 2007.  

15. McCarthy,  & M. O’Dell English Vocabulary in Use. Upper -Intermediate. – Cambridge 

University Press, 1996. 

16. McCarthy, & M. O’Dell, F. Test your English Vocabulary in Use. – Cambridge University 

Press, 2001. 

17. Prodromou, L. Grammar and Vocabulary For First Certificate. – Longman, 2000. 

18. Ramsey, G. Images. Speaking Skills. – Longman, 1987. 



 

19. Redman , S. & Gairns, R. Test Your English Vocabulary in Use. Pre-intermediate & 

Intermediate. – Cambridge University Press, 2003. 

20. Stobaugh, James P. British Literature. – Master Books, 2012. 

21. The Norton Anthology of English Literature, Fifth Edition, 1986. 

22. Thomas, B.J. Intermediate Vocabulary. – Longman, 2002. 

23. Thomas, B.J. Advanced Vocabulary & Idiom. – Longman, 2001. 

24. Watcyn-Jones, P. Target vocabulary 2. – Penguin Book, 2000. 

25. Wyatt, R. Vocabulary for FCE. – Penguin English Guides, 2002. 

26. Wyatt, R Check your vocabulary for TOEFL. – Macmillan, 2008. 

 

 

Екзаменаційні питання: 

 

1. Home is where your heart is 

2. My dream house 

3. Housing situation in Great Britain and Ukraine 

4. The importance of family 

5. Your nearest and dearest 

6. Looking through my family album 

7. The origin of the most usual Ukrainian names 

8. “Love is the master key that opens the gates of happiness” (Oliver Holmes) 

9. Marriage is a lottery 

10.  Wedding customs and traditions 

11. Appearances are deceptive 

12. My self-portrait 

13.  Travel broadens the mind 

14. How the weather affects me 

15. Climate of the world 

16. Weather forecasting 

17. Bitten by the travel bug 

18. Earth is dearer than gold 

19. Environmental problems 

20. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise 

21. The Noun: the Gender, Classes of Nouns. The Plural of Nouns.  

22. The Meaning and Use of Articles. Zero article. The Definite (the) and the Indefinite Article 

(a/an). 

23. Determines. 

24. Modal Verbs. General Characteristics. 

25. Modal Verbs expressing Logical Assumptions/Deductions. 

26. Modal Verbs Expressing Obligation/Duty/Necessity/Absence of Necessity.  

27. Modal Verbs Expressing Prohibition and Criticism. 

28. The Passive: formation and use. 

29. The Causative Form: general description. 

30. The Passive versus the Active. 

31. Relative Clauses. Identifying and Non-Identifying Relative Clauses. 

32. Reported Speech. Reported Statements, Questions, Orders. 

33. Reported Commands, Requests, Suggestions. 

34. Conditionals Type 2 and 3. Expressing Wishes and Regrets. 

35. The Use of Linking Words 



 

36. Old English literature. ‘Dream of the Rood’. ‘The Wanderer.’ 

37. Old English literature. ‘Beowulf.’ 

38. Middle English literature. ‘Sir Gawain and the Green Knight’.  

39. Geoffrey Chaucer. ‘Canterbury Tales.’  

40. Medieval Drama. ‘Everyman’.  

41. Renaissance poetry. Tomas Wyatt.  

42. Renaissance poetry. Henry Howard.  

43. Edmund Spenser. ‘The Fairie Queene’.  

44. Elizabethan Drama. Christopher Marlowe. ‘Dr. Faustus.’  

45. William Shakespeare. Sonnets. ‘King Lear’. “The Taming of the Shrew’. 

46. Metaphysical and Cavalier Poetry. John Donne, G. Herbert, A. Marvell. 

47. The Puritan Age and the Restoration. J. Milton. ‘Paradise Lost’.  

48. The Age of Reason. Augustan Poetry. A. Pope.  

49. The origins of the novel. S. Richardson ‘Pamela’ 

50. The origins of the novel. H. Fielding. ‘Tom Jones’.  

51. Gothic novel. H. Walpole. ‘The Castle of Otranto’. 

52. Gothic novel. Mary Shelley ‘Frankenstein’ 

53. Pre-romanticism. R. Burns, W. Blake.  

54. Romanticism – first generation. W. Wordsworth, S. Coleridge.  

55. Romanticism – second generation. G. Byron, P. Shelly, J. Keats.  
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Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

Перша іноземна мова (англійська)      
 

 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 14 

3 сем. –  7 /  4 сем. - 7 

Галузь знань 

03 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 4 

Спеціальність 

035 Філологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

2 

Змістових модулів – 4 

ОП “Англійська 

мова і література  

2017-2018 

Загальна кількість годин - 

420 

Семестр 

3-4-й 3-4-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

 

- аудиторних –  

3 сем. – 8 / 4 сем. - 8  

 

- самостійної роботи 

студента –  

3 сем. – 5,125 / 4 сем. - 5,125 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

-  -  

Практичні 

256 год. 78 год. 

Лабораторні 

-  -  

Самостійна робота 

164 год. 208 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю 

іспит іспит 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить 1,5:1  (256:164). 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета  курсу  передбачає подальше удосконалення набутих студентами знань з 

теорії та практики мови на першому курсі, розвиток їхніх творчих здібностей, 

розширення різнорівневої мовленнєвої компетенції майбутніх філологів, 

підвищення мовно-мовленнєвих компетенцій студентів до якісно вищого рівня, а 

саме Upper Intermediate з читання, письма, аудіювання та усного мовлення. 

Робота над темами та різножанровими видами текстів передбачає подальше 

вдосконалення лексичних, граматичних, фонетичних навичок студентів, 

розширення їхнього активного та потенційного словникового запасу. Це 

відбувається як при аналізі текстового матеріалу, так і в ситуативних контекстах, у 

різних видах мовленнєвої діяльності. 

 

Завдання курсу 

– сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики та 

граматики англійської мови; 

– розширити та активувати у студентів здобуті раніше  знання, вміння та навички; 

– ознайомити з ефективними способами розширення власного словникового запасу 
та виробити навички користування різними типами словників; 

– розвинути у студентів навички граматично правильного мовлення в його усній та 
письмовій формі, в тому числі вдосконалити граматичну компетентність з тем 
передбачених робочою програмою; 

– формувати і вдосконалити вміння та навики англійської нормативної вимови; 

– навчити аналізувати та виконувати різні види письмових завдань, сформувавши  
базові уявлення про офіційний та розмовний стилі; 

– сформувати вміння сприймати автентичні  аудіо- та відео матеріали; 

– вдосконалити діалогічне та монологічне мовлення студента, а також виробити 
вміння виражати власну думку на запропоновану тему. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
 

знати:  

 правила словесного і логічного наголосу;  

 інтонаційне оформлення різнотипних англійських простих і складних речень; 

 граматичний матеріал в обсязі, що передбачений робочою програмою з дисципліни 

(головні морфологічні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики 
сучасної англійської мови); 

 різні властивості слова: особливості лексичного значення (його семантику), 

стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і 

можливості сполучення, функції в реченні, а також його синоніми, омоніми, 
антоніми та ін.; 

 шляхи збагачення англійської лексики (словотворення, запозичення, утворення 

фразеологічних одиниць); 

 засоби вираження певної комунікативної інтенції; 

 відмінність між різними видами письма та стилями написання, різними способами 
сприйняття й обробки усної та друкованої інформації;  
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уміти :  

 робити правильний словесний і логічний наголос; 

 інтонаційно оформлювати різні типи речень; 

 практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності 
відповідно до програми курсу; 

 працювати з різними типами словників; 

 теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;  

 розуміти різноманітні тексти невеликого обсягу та розкривати імпліцитну 
інформацію, що міститься в них; 

 висловлюватись вільно та спонтанно, не відчуваючи браку мовних засобів для 
вираження власної думки; 

 ефективно та гнучко використовувати знання з англійської мови у різноманітних 
ситуаціях соціального, навчального та професійного спілкування; 

 ефективно висловлюватись письмово на загальні теми у таких типах текстів: 
персональні та ділові листи, резюме та коментарі, академічні твори; 

 розуміти та комунікативно реагувати на загальну та приховану інформацію у 

таких типах тексту: історії, оповідання, уривки зі статей, невеликі віршові форми 
тощо. 

 
Запропонована програмa передбачена для студентів англійського відділення 

факультету іноземних мов вищого навчального закладу згідно з навчальним планом зі 
спеціальності:  035 ФІЛОЛОГІЯ. 

 

Програма вивчення англійської мови як основної “Перша іноземна мова 

«англійська»” на другому курсі розрахована на 420 годин: 256 годин аудиторних 
практичних занять та 164 години самостійної роботи. Усі аудиторні заняття  

проводяться  англійською мовою.  

Впродовж усього курсу проводяться 4 модулі – по 2 на кожен семестр, що дає 

можливість здійснювати поточний контроль за рівнем оволодіння матеріалу. До 

додаткових форм контролю відносяться підсумкові контрольні роботи, тематичні 

контрольні завдання, диктанти, в тому числі словникові, переклади, перекази, 

написання творів на запропоновану тему тощо. 

 

Вимоги до рівня підготовки студентів: глибоке, всебічне і свідоме засвоєння 

матеріалу курсу Перша іноземна мова «англійська»  з метою адекватного 
використання отриманих знань у подальшій викладацькій діяльності. 

На даному рівні  студенти другого курсу денної форми навчання набувають наступні 

уміння. 
 

МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ 

СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАС   /VOCABULARY/ 

Студенти другого курсу у своїй усній та письмовій комунікації повинні використовувати 

близько 2,5 тисячі слів. Особливу увагу слід звертати  на оволодіння: 

– словотвірним потенціалом сучасної англійської мови та його продуктивними типами, 

– фразовими дієсловами, 
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– ідіоматичним характером висловлювань та іншими усталеними словосполученнями, 

– усними та письмовими скороченнями, 

– запозиченими словами, неологізмами та висловами, що вживаються у сучасній 

англійській мові, 

– прислів’ями й приказками 

та вміння підбирати синоніми й антоніми з метою розвитку навиків усного та письмового 

мовлення. 

 
ГРАМАТИКА 

Граматичний матеріал, передбачений програмою другого курсу, включає поглиблене 

вивчення: 

– неособових форм дієслова, 

– модальних дієслів, 

– умовного способу, 

– порядку слів у реченні, емфатичних структур інверсії 

а також повторення і закріплення граматичного матеріалу за попередній рік навчання, в 

тому числі особливі випадки вживання артикля, правила вживання непрямої мови, 

узгодження часів, основні випадки використання пунктуації тощо. 

 

 

НАВИКИ ВИСЛОВЛЮВАННЯ /SPEAKING SKILLS/  
 

Студенти другого курсу повинні вміти: 

– вільно та спонтанно висловлювати власні думки на будь-яку задану тему, 

– вміти адекватно висловлюватись з приводу почутого/ побаченого/ прочитаного, 

– вступати у дискусії та підтримувати розмову  на предметні та абстрактні (знайомі та 

незнайомі) теми. 

 
НАВИКИ ЧИТАННЯ /READING SKILLS/ 

Відповідно до програми другого курсу студент  повинен вміти  читати оригінальні тексти 

англомовних авторів та навчитися працювати над уривками текстів: навчитися 

виокремлювати мовленнєві моделі (Speech Patterns) зі запропонованих текстів й 

активізувати їх у усному мовленні. 

Студент-другокурсник повинен уміти: 

– читати та працювати  над текстами, перекладати та переказувати від першої та третьої 

особи, 

– розширити словниковий запас на основі аналізу та вивчення лексичних одиниць 

(виявляючи явища полісемії, синонімії, антонімії тощо), 

– навчитися фонетично опрацьовувати тексти (транскрибування, удосконалення  вимови 

та навичок артикуляції), 

– відпрацювати основні інтонаційні структури для вироблення їх автоматичного 

відтворення на основі запропонованих текстів, 

– виконувати творчі завдання на основі прочитаних уривків, 

– аналізувати структуру літературних текстів, авторську мову та стиль, жанрові 

особливості тексту, 

– прослідкувати зв'язок між формою та змістом твору, аналізуючи різні стилістичні 

засоби і їхні функції, та навчитися читати твори «між рядками». 
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НАВИКИ ПИСЬМА /WRITING SKILLS/ 

Вироблення навиків вираження думки з урахуванням вимог до написання певних 

письмових робіт сприятиме глибшому засвоєнню лексичного матеріалу, відпрацюванню 

базових моделей притаманних англійській кореспонденції,  виробленню та дотриманню 

неформального/офіційно–ділового стилю викладу інформації.   

Студенти повинні вміти виражати власну думку як на загальні, так і на професійні 

теми у наступних формах: 

– Writing instructions/ giving directions/ describing processes, 

– Descriptions of people/ objects / buildings / places/ festivals, 

– Narrative stories, 

–  “For and Against” Essays, 

– Opinion Essays, 

– Providing Solutions  to  Problems Essays, 

– Discursive Essays, 

 

 
НАВИКИ АУДІЮВАННЯ /LISTENING SKILLS/ 

Студенти другого курсу повинні розвивати набуті на першому курсі навички  та 

вміння працювати з аудіо-матеріалом. Прослуховування  текстів та виконання відповідних 

вправ  сприятиме глибшому засвоєнню нової лексики і мовленнєвих зворотів, сприятиме 

виробленню навиків розуміння іноземної мови на слух, покращенню вимови студентів на 

основі почутого. Вправи, які подаються під час аудіювання, розраховані на поступовий 

розвиток навиків усного (непідготовленого) та письмового (підготовленого) мовлення на 

основі прослуханого матеріалу. 

Вправи, які виконуються студентами, можуть перевірятися самостійно, або в аудиторії чи 

з допомогою викладача, чи за ключами (наприклад, вправи на заповнення пропусків 

тощо).  

Студенти повинні виробити навички слухання та розуміння текстів на рівні Upper-

Intermediate у наступних монологічних  та діалогічних текстових формах: 

- Dialogues, 

- Discussions, 

- Debates, 

- Reports/ Presentations, 

- Radio and TV programs. 
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1. Програма навчальної дисципліни 

 

3-ій СЕМЕСТР 

 
Змістовий модуль 1. . WAYS OF COMMUNICATION, FEELINGS AND MONEY MATTERS 

 

Тема 1. Crossing Barriers. Ways of Communication 

Types of Languages. Communication Technology. Social skills. Facial expressions. Body 

language. 
The Use of Articles with Countable Nouns in general and with certain semantic groups of nouns. 
The Use of Articles with Uncountable Nouns. Partitives. 
Jane Austen “Sense and sensibility”.  
Walter Scott “Quentin Durward”. 

Лексична компетенція: розширення словникового запасу із лексичних тем «Means of Communication», 

«Ways of Speaking», «Facial expressions», «Communication Technology»; набуття здатності вести розмову на 
теми «English around the world», «Modern means of communication», «Social skills», «Body language», «Sign 

language», «The art of communicating beautiful ideas in interesting ways. Theatre for the deaf» та дискутувати на 

теми «Digital communication. A friend or a foe?», «Actions speak louder than words», «If we all spoke the same 

language, there would be fewer conflicts and wars», «What makes a good communicator?», «A Multilingual 

Internet: pros and cons», наводячи аргументи і факти, оперуючи протиставленнями, переконувати 

співрозмовника у своїй точці зору. Лінгвістичне структурування тематичної лексики. 
Граматична компетенція: повторення і закріплення граматичного матеріалу з теми «Артикль» за 

попередній рік навчання, ґрунтовний аналіз особливих випадків вживання артикля із іменниками окремих 

лексико-семантичних груп, в тому числі з незлічуваними іменниками, та в складі певних прийменниково-

іменникових фраз і сталих словосполучень; навчитися знаходити еквіваленти їх перекладу /у випадках, коли 

артикль вимагає значеннєвого вираження в перекладі/. Повторення: злічувані та незлічувані іменники, 

розділові слова /іменники-партитиви/ (Countable and Uncountable Nouns, Partitives). 
Мовленнєві функції та соціокультурна компетенція – студенти повинні навчитися робити пропозиції та 

реагувати на них, розуміти мову жестів, порівнювати та давати оцінку, надавати пораду, дякувати, 

аналізувати явища культурного життя різних країн.  
Формування навичок письма на основі написання листа (офіційного, напівофіційного та неофіційного): 

ознайомлення із типовою схемою написання й стилістичними нормами оформлення відповідного типу 

листа; оволодіння цими формами письмової комунікації. 
Літературознавча компетенція: Жанр історичного роману. Поетизація доблесті, історичний колорит та 

романтика пригод у романах Вальтера Скотта (Walter Scott “Quentin Durward”). Класичний реалізм в 

англійській літературі ХІХ ст. Жіноча тема в літературі реалізму. Творчість Дж. Остін (Jane Austen “Sense 

and sensibility”). 
 [Upstream Upper-intermediate B2+, Bob Obee, Virginia Evans / Express Publishing– pp.7-22] 

 

Тема 2.  Moods, Feelings and Emotions 

Physical Sensations. The Happiness Formula. Dealing with Stress. 
Demonstratives and Quantifiers. Subject-Verb Agreement in Sentences with Quantifiers. 
The Infinitive: form and use, syntactical functions. The Use of bare Infinitive.  
Syntactic Complexes with the infinitive (I). 
Victorian novel.  
Charles Dickens “Great Expectations”. 
William Makepeace Thackeray “Vanity Fair”.  
George Elliot “Mill on the Floss”. 

Лексична компетенція: оволодіння словником до лексичної теми «Moods, Feelings and Emotions», 

вдосконалення вмінь розповідати, вести розмову, формулювати судження на теми «Feelings and Gestures/ 

Physical Sensations: Body language as a form of non-verbal communication», «The Happiness Formula. Main 

“ingredients”», «Phobias: causes, symptoms, treatments», «Dealing with Stress», «Controlling Feelings», «Risk 
taking», вміло вести дискусію на теми «Top 10 Stress Management Techniques that really work», «Dealing with 

difficult people», «Why do people take risks?», чітко формулювати думки й точки зору з даної теми та вміти 

донести свої погляди у повному обсязі до інших співрозмовників. Лінгвістичне структурування тематичної 

лексики. 
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Граматична компетенція: теоретичне та практичне опанування теми “The Infinitive” (форми, їх значення та 

вживання, синтаксичні функції в реченні); ґрунтовне вивчення і засвоєння вживання предикативних 

інфінітивних зворотів /синтаксичних комплексів з інфінітивом/ (The Objective with the Infinitive and the 

Subjective with the Infinitive Constructions), ознайомлення із cпособами їх перекладу на українську мову; 

повторення й закріплення матеріалу з тем Demonstratives and Quantifiers та Subject-Verb Agreement in 

Sentences with Quantifiers. 
Мовленнєві функції та соціокультурна компетенція – студенти повинні навчитися описувати почуття та 

висловлювати емоції, скаржитися, вітати та реагувати на вітання, підтримувати дискусію, запитуючи 

додаткову інформацію. 
Літературознавча компетенція: Вікторіанська доба англійської літератури. Ч. Діккенс та В. М. Теккерей 

(Charles Dickens “Great Expectations”; William Makepeace Thackeray “Vanity Fair”). Індустріальний роман та 
англійська література 30-40 р.р. ХІХ ст. Творчість Джордж Елліот (George Elliot “Mill on the Floss”). 

[Upstream upper-intermediate B2+, Bob Obee, Virginia Evans / Express Publishing – pp.23-28] 

 
Тема 3. Making a Living 

Jobs, skills and qualities. Work and Business. Money Matters. 
Syntactic Complexes with the Infinitive (II). 
The Gerund: form and use /syntactical functions/. 
Verbs taking the Infinitive or Gerund with/ without a change in meaning. 
E. Bronte “Wuthering Heights”. 
Ch. Bronte “Jane Eyre”. 

Лексична компетенція: розширення словникового запасу із лексичних тем «Jobs, Skills and Qualities», «Work 

and Business», «Money Matters», «Success» і «Career Prospects»; набуття здатності вести розмову на теми 

«Employment opportunities in Ukraine and abroad», «Traditional jobs in today’s high-tech Britain», «My career 
prospects», «Applying for a job. Interview techniques», дискутувати на теми «The pros and cons of being a boss», 

«Make it or break it: how to become successful in life», «Money can’t make you happy but …?», наводячи 

аргументи і факти, оперуючи протиставленнями, переконувати співрозмовника у своїй точці зору. 

Лінгвістичне структурування тематичної лексики. 
Граматична компетенція: теоретичне та практичне опанування теми “The Gerund” (форми, їх значення та 

вживання, синтаксичні функції у реченні); повторення й закріплення матеріалу з теми Verbs taking the 

Infinitive or Gerund with/ without a change in meaning, автоматизація використання інфінітива (в тому числі 

предикативних інфінітивних зворотів) та герундія у різноманітних ситуаціях соціального, навчально-

академічного та професійного спілкування. 
Мовленнєві функції та соціокультурна компетенція – студенти повинні навчитися висловлювати 

думку/згоду/незгоду, підтримувати та підбадьорювати когось, уточнювати, надавати поради, передавати 

думки інших людей, аналізувати, просити і відхиляти прохання. 
Літературознавча компетенція: Реалістична правдивість і романтичний колорит у творах сестер Бронте 

(Ch.Bronte “Jane Eyre”, E. Bronte “Wuthering Heights”). 
[Upstream upper-intermediate B2+, Bob Obee, Virginia Evans / Express Publishing – pp.45-60] 

 
Змістовий модуль 2. MODERN LIVING: DWELLINGS AND MODERN TRENDS 
 

Тема  4.  Make Yourself at Home.  

Dwellings. Rooms and Areas of the House. Household Items. Chores.Houses of the future. 
Participle I and Participle II: form and use, syntactical functions.  
The Objective and the Subjective Participial Constructions (with Participle I & Participle II).  
Predicative Constructions with the Gerund (noun/ pronoun + ‘-ing’ form). 
Victorian Poetry (1): A. Tennyson “In Memoriam”, Robert Browning “My Last Duchess”, 

Algernon Charles Swinburne (selected poems). 

Лексична компетенція: розширення словникового запасу із лексичної теми «Houses and Homes»: Modern 

Dwellings. Types of Houses. Rooms and Areas of the House. Household Items. Chores. Redecorating a Flat. 

Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Набуття здатності вести розмову на теми «Eccentric 

Houses», «The smart way to live. Houses of the future», «Ideal Home», «Renting a House/Flat», дискутувати на 

теми «Things to do to conserve energy at home», «Increasing Positive Energy at Home. Feng Shui», «Advantages 
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and Disadvantages of living in a block of flats, a private house (mansion, cottage, villa, bungalow), a dorm …etc.», 

вміти швидко й спонтанно висловлюватись без очевидних труднощів у доборі виразів. 

Граматична компетенція: теоретичне та практичне опанування теми “Participle I and Participle II” (форми, їх 

значення та вживання, синтаксичні функції у реченні); ґрунтовне вивчення і засвоєння вживання 

дієприкметникових предикативних зворотів /відповідних синтаксичних комплексів/ (The Objective and the 

Subjective Participial Constructions /with Participle I & Participle II/) та вторинних предикативних конструкцій 

з герундієм (Predicative Constructions with the Gerund (noun/ pronoun + ‘-ing’ form), вивчення їх значень та 

особливостей вживання, ознайомлення із cпособами їх перекладу на українську мову, автоматизація їх 

вживання у різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування. 

Мовленнєві функції та соціокультурна компетенція – студенти повинні навчитися висловлювати бажання, 

обговорювати та приймати рішення, скаржитися, уникати прямої відповіді, розповідати про завершені дії, 

надавати рекомендації, запрошувати/ приймати та відхиляти запрошення, підбивати підсумки 

обговорювання. 

Літературознавчий аспект: Вікторіанська доба англійської літератури. Вікторіанська поезія: загальна 

характеристика та головні представники (A. Tennyson “In Memoriam”, Robert Browning “My Last Duchess”, 

Algernon Charles Swinburne /selected poems/). 

 [Upstream upper-intermediate B2+, Bob Obee, Virginia Evans / Express Publishing –pp.61-76] 

 
Тема 5. Modern Trends 

Lifestyles. Media and Fame. Celebrities. 
The Absolute Participial Constructions.  
Relative Clauses: the use of relative pronouns/ adverbs, defining & non-defining relatives clauses. 

Reduced relative clauses. 
Confusing Adjectives and Adverbs. Gradable and Ungradable Adjectives.  
Victorian Poetry (2): Dante Gabriel Rosetti and Christina Rosetti (selected poems). 
Pre-Raphaelite Poetry. 
Prominent writers of the XIX th century. 

Лексична компетенція: розширення словникового запасу із лексичних тем «Fashion», «Forms of 

entertainment», «Media», «Fame» та «Modern Art»; набуття здатності вести розмову на теми «Modern Trends», 

«Fashion and Style. Haute Couture», «Fashion in Ukraine. Embroidery», «Festivals. Cultural events»; дискутувати 

на теми «Reality Shows», «TV vs. Computers /Newspapers/ Books», «Life Without Computers/ Smartphones?», 
«TV programmes and topics that keep them in business», наводячи аргументи і факти, оперуючи 

протиставленнями, переконувати співрозмовника у своїй точці зору. Лінгвістичне структурування 

тематичної лексики. 

Граматична компетенція: ґрунтовне вивчення й засвоєння вживання незалежного дієприкметникового 

комплексу із/без прийменника та незалежних комплексів без дієприкметника (The Absolute Participial 

Constructions & Absolute Constructions without Participles), ознайомлення із cпособами їх перекладу на 
українську мову, автоматизація використання дієприкметникових комплексів у мовленні та письмі. 

Теоретичне та практичне опанування теми «Relative Clauses: defining & non-defining relatives clauses; reduced 

relative clauses». Повторення: Confusing Adjectives and Adverbs. Gradable and Ungradable Adjectives. 

Мовленнєві функції та соціокультурна компетенція – студенти повинні навчитися говорити про свої 

уподобання, реагувати на новини, порівнювати та аргументувати свою думку, реагувати на пропозиції, 

говорити про свої уподобання, розмовляти по телефону. 

Літературознавчий аспект: Вікторіанська поезія (Dante Gabriel Rosetti, Christina Rosetti /selected poems/). 

Поезія Прерафаелітів. Творчий внесок видатних британських письменників ХІХ ст. у скарбницю світової 

літератури. 
[Upstream Upper-intermediate B2+, Bob Obee, Virginia Evans / Express Publishing –pp.83-98] 
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4-ий СЕМЕСТР 
 

Змістовий модуль 3. LIVE AND LEARN: TRAVELLING / HISTORY/ EDUCATION 

Тема 6.  Going Places  

Holidays. Travelling around the world. Leisure and entertainment. 
Modal Verbs expressing Possibility, Probability and Logical Assumptions.  
Modal Verbs expressing Request and Permission. 
Modal Verbs expressing Advice, Necessity and Obligation. 
O. Wilde. Biography “The Picture of Dorian Grey”. 
Selected poems by W. Yeats. 

Лексична компетенція: розширення словникового запасу із лексичних тем «Travelling and Tourism», 

«Holidays»/ «Leisure and entertainment», «Means of Transport», набуття здатності вести розмову на теми 

«Going Places», «Eco-tourism and different eco-tourism projects from around the globe», «Great Experiences», 

дискутувати на теми «What constitutes quality leisure time?/ What is the best way of ‘letting your hair down’?»; 

вміти швидко й спонтанно висловлюватись без очевидних труднощів у доборі виразів. Лінгвістичне 

структурування тематичної лексики. 
Граматична компетенція: теоретичне та практичне опанування теми “Modal Verbs” [(1) Modal Verbs 

expressing Possibility, Probability and Logical Assumptions, (2) Modal Verbs expressing Request and Permission, 

(3) Modal Verbs expressing Advice, Necessity and Obligation]. Поглиблене вивчення їх значень та особливостей 

вживання (в тому числі із урахуванням окремих структурних ознак, приміром типу речень, заперечних форм 
тощо), навчитися розрізняти модальні дієслова подібні за значенням, знаходити еквіваленти їх перекладу, 

ефективно і гнучко використовувати засвоєні знання в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-

академічного та професійного спілкування. 
Мовленнєві функції та соціокультурна компетенція – студенти повинні навчитися переконувати, розвивати 

основну тему розмови, скаржитися, критикувати, вибачатися, говорити про необхідність, можливість, 

робити припущення, давати дозвіл, робити замовлення, порівнювати та приймати рішення. 
Літературознавчий аспект: Розвиток британської прози на межі 19-20 ст. (O. Wilde “The Picture of Dorian 

Grey”). «Ірландське літературне відродження». Символізм і романтизм в поезії У. Б. Єйтса. 
 [Upstream Upper-intermediate B2+, Bob Obee, Virginia Evans / Express Publishing–pp.99-114] 

Teма 7.  History Lessons 

Historical Figures. 
State and Society. Peace and Conflict. 
Modal Verbs expressing Habits, Preferences and Criticism.  
Past Modals: Modal Verbs expressing Ability, Permission, Necessity in the Past. 
E. M. Forster. Biography. “A Passage to India?” 
V. Woolf. Biography. “Mrs. Dalloway”. 

Лексична компетенція: оволодіння словником до лексичних тем «History», «Archeology», «State and 

Society», вдосконалення вмінь розповідати, вести розмову, формулювати судження на теми «Historical 

Figures», «History Lessons», «Peace and Conflict»; повідомляти інформацію про результати наукових 

досліджень, вміло вести дискусію на тему «History is always subjective», наводячи аргументи і факти, 

оперуючи протиставленнями; переконувати співрозмовника у своїй точці зору. Лінгвістичне структурування 

тематичної лексики. 
Граматична компетенція: автоматизація використання модальних дієслів у мовленні та письмі. 
Поглиблено розглянути і засвоїти вживання модальних дієслів та їх еквівалентів для вираження 

необхідності, здатності, дозволу, можливості та ймовірності здійснення дії у минулому [Modal Verbs 

expressing Habits, Preferences and Criticism та Past Modals: Modal Verbs expressing Ability, Permission, 

Necessity/ Obligation, Possibility etc. in the Past]; знаходити еквіваленти їх перекладу. 
Мовленнєві функції та соціокультурна компетенція – студенти повинні навчитися описувати життєвий 

досвід, висловлювати подив, недовіру, розповідати про події в минулому, реагувати на новини, оцінювати 

вплив видатних людей на хід історії. 
Літературознавчий аспект: Англійський модерністський роман (E.M. Forster. Biography. “A Passage to 

India”, V. Woolf  “Mrs. Dalloway”).  
 [Upstream Upper-intermediate B2+, Bob Obee, Virginia Evans /Express Publishing –pp.121-136] 
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Тема 8.  Learning Lessons 

Education systems. Types of School. Exams and qualifications. 

Modal Verbs: Revision. Would vs. Used to, be used to + -ing/ get used to + -ing. Stative Verbs. 
The Sequence of tenses. 

J. Joyce. Biography. “The Dubliners”. 

Лексична компетенція: розширення словникового запасу із лексичних тем «Education», «Types of School», 

«Exams and qualifications», «Literacy», набуття здатності вести розмову на відповідну тему, дискутувати на 

теми «A Proper Education for the 21st Century Youth» та «Schools of the Future»; вміти швидко й спонтанно 

висловлюватись без очевидних труднощів у доборі виразів, чітко формулювати думки й точки зору по даній 

темі та вміти донести свої погляди у повному обсязі до інших співрозмовників. Уміти подати детальний 

опис різних освітніх систем. Лінгвістичне структурування тематичної лексики. 
Граматична компетенція: закріпити правила вживання модальних дієслів у різноманітних ситуаціях 

соціального, навчально-академічного та професійного спілкування; повторити правила вживання минулих 

часів та поглиблено вивчити вживання граматичних конструкцій з Used to і Would (відмінність між used to 

do і be/get used to doing); ознайомитися і навчитися знаходити еквіваленти їх перекладу; поглибити знання 

щодо вживання Stative verbs. Закріпити отримані знання на практиці. 
Мовленнєві функції та соціокультурна компетенція – студенти повинні навчитися обговорювати та робити 

висновки, вітати, висловлювати співчуття та заспокоювати, висловлювати точку зору та надавати 

аргументи, (не) погоджуватися, аналізувати, запитувати та надавати інформацію, висловлювати 

(не)впевненість. 
Літературознавчий аспект: Джеймс Джойс– видатний ірландський письменник-модерніст. Життєвий і 

творчий шлях письменника. Збірка новел «Дублінці». 
[Upstream Upper-intermediate B2+, Bob Obee, Virginia Evans /Express Publishing – pp.137-152] 

 
Змістовий модуль 4.  ENVIRONMENT AND HEALTHY LIFESTYLE 

 
Тема 9.  Planet Issues 

Environmental problems. Pollution of the Earth.  

Green Issues. Conservation Projects. 

The category of Mood in English. The Oblique Moods. Basic Form-types.  

Conditionals 1. (Real: Factual and Predictive Conditionals).  

Conditionals 2. (Unreal Conditionals & Alternatives to “IF”). Subjunctive II.  

Contemporary poetry (W. H. Auden, D. M. Thomas, P. Larkin /selected poems/).  

Лексична компетенція: розширення словникового запасу із лексичної теми Environmental Problems, набуття 

здатності вести розмову на теми «Green Issues», «Conservation Projects», дискутувати на теми «Energy 

conservation. Energy-efficient appliances. Alternative sources of energy», «Genetic Engineering»; вміти швидко й 

спонтанно висловлюватись без очевидних труднощів у доборі виразів. Лінгвістичне структурування 

тематичної лексики. 
Граматична компетенція: теоретичне та практичне опанування теми “The Subjunctive Mood” [форми 

умовного способу /Subjunctive II, the Conditional Mood/], їх значення та вживання; уміти безпомилково 

розрізняти речення із реальною та нереальною умовою, впевнено використовувати зазначені форми 

умовного способу у мовленні та на письмі. 
Мовленнєві функції та соціокультурна компетенція – студенти повинні навчитися порівнювати, 

пропонувати вирішення проблеми, висловлювати надію, невпевненість, хвилювання, говорити про умовні 

ситуації та бажання, коментувати та рекомендувати книгу/фільм, уточнювати, пропонувати, переконувати 

співрозмовника. 
Літературознавчий аспект: ознайомлення із сучасною британською поезією (W. H. Auden, D. M. Thomas, P. 

Larkin /selected poems/). 
 [Upstream Upper-intermediate B2+, Bob Obee, Virginia Evans / Express Publishing – pp.159-174] 

 



 

 
1

1 

 

Тема 10.  The Cycle of Life  

Health & Medicine. Healthy lifestyle.  

Food and drinks. 

Important stages in life. 

The best and the worst thing about being your age. 

Subjunctive I and the Suppositional Mood. 

Word Order and Verb-patterns.  

Emphatic Structures and Inversion.   

Questions and Negation. 

Modern Drama.      

S. Beckett “Waiting for Godot”.   

H. Pinter “Dumb Waiter”.  

D. Lessing “To Room Nineteen”. 

Home Reading 

Лексична компетенція: розширення словникового запасу із лексичних тем Health & Medicine, Food and 

Drinks  та  Important stages in life, набуття здатності вести розмову на теми «Healthy Lifestyle»,  «Healthy 

Eating»/ «Eating Habits», «Fitness Treatments», дискутувати на теми «How to live to 101»   і «The best and the 

worst thing about being your age»; вміти швидко й спонтанно висловлюватись без очевидних труднощів у 

доборі виразів. Лінгвістичне структурування тематичної лексики. 

Граматична компетенція: теоретичне та практичне опанування теми “The Subjunctive Mood” [форми 

умовного способу /Subjunctive I, the Suppositional Mood/], їх значення та вживання; впевнено 

використовувати форми умовного способу у мовленні та на письмі. Поглиблене вивчення теми «Непрямий 

порядок слів у реченні»: емфатичні структури та інверсія; опанування та правильне вживання відповідних 

граматичних конструкцій. Повторення: питальні речення, заперечення, узгодження часів. 

Мовленнєві функції та соціокультурна компетенція: студенти повинні навчитися надавати/ приймати/ 

відхиляти поради, передбачати, говорити про мету і результат, перепитувати в разі невпевненості, 

висловлювати незадоволення. 

Літературознавчий аспект: ознайомлення із сучасною британською драматургією (S. Beckett “Waiting for 

Godot”, H. Pinter “Dumb Waiter”, D. Lessing “To Room Nineteen”). 

 [Upstream Upper-intermediate B2+, Bob Obee, Virginia Evans / Express Publishing –pp.175-190] 
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2. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усьог

о  

у тому числі 

л П лаб інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль  

Змістовий модуль 1. WAYS OF COMMUNICATION,  FEELINGS AND MONEY MATTERS 

Тема 1. Crossing Barriers. Ways of Communication 
Types of Languages. Communication Technology. 
Social skills. Facial expressions. Body language. 
The Use of Articles with Countable Nouns in general and 

with certain semantic groups of nouns. 
The Use of Articles with Uncountable Nouns. Partitives. 
Jane Austen “Sense and sensibility”.  
Walter Scott “Quentin Durward”. 

35  22   13 

Тема 2.  Moods, Feelings and Emotions 
Physical Sensations. The Happiness Formula. 
Demonstratives and Quantifiers. Subject-Verb Agreement in 

Sentences with Quantifiers. 
The Infinitive: form and use, syntactical functions.  
The Use of bare Infinitive.  
Syntactic Complexes with the infinitive (I). 
Victorian novel.  Charles Dickens “Great Expectations”. 
William Makepeace Thackeray “Vanity Fair”.  
George Elliot “Mill on the Floss”. 

34  21   13 

Тема 3. Making a Living 
Jobs, skills and qualities. Money Matters. 
Syntactic Complexes with the infinitive (II). 
The Gerund: form and use /syntactical functions/.   
Verbs taking the Infinitive or Gerund with/ without a change 

in meaning. 
E. Bronte “Wuthering Heights”. 
Ch. Bronte “Jane Eyre”. 

36  21   15 

Разом – змістовий модуль 1 105  64   41 

Форма підсумкового контролю за модуль № 1: модульна контрольна робота 

Змістовий модуль 2. MODERN LIVING: DWELLINGS AND MODERN TRENDS  

Тема  4.  Make Yourself at Home  
Dwellings. Rooms and Areas of the House. Household Items. 
Participle I and Participle II: form and use, syntactical 

functions. The Objective and the Subjective Participial 
Constructions (with Participle I & Participle II). Predicative 

Constructions with the Gerund (noun/ pronoun + ‘-ing’ 

form). 
Victorian Poetry (1): A. Tennyson “In Memoriam”, Robert 

Browning “My Last Duchess”, Algernon Charles Swinburne 

(selected poems). 

46  28   18 
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Тема 5. Modern Trends  

Lifestyles. Media and Fame. Celebrities. 
The Absolute Participial Constructions  
Relative Clauses: the use of relative pronouns/ adverbs, 

defining & non-defining relative clauses.  
Reduced relative clauses.  
Confusing Adjectives and Adverbs.  
Gradable and Ungradable Adjectives.  
Victorian Poetry (2): Dante Gabriel Rosetti and Christina 

Rosetti (selected poems). 
Pre-Raphaelite Poetry. 
Prominent writers of the XIXth century. 

59  36   23 

Разом –           змістовий модуль 2 105  64   41 

Форма підсумкового контролю за модуль № 2: модульна контрольна робота 

Всього за третій семестр 210  128   82 

Форма підсумкового контролю за третій семестр: іспит 

Змістовий модуль 3. LIVE AND LEARN: TRAVELLING / HISTORY/ EDUCATION 

Тема 6.  Going Places  

Holidays. Travelling around the world. 
Modal Verbs expressing Possibility, Probability and Logical 

Assumptions.  
Modal Verbs expressing Request and Permission. 
Modal Verbs expressing Advice, Necessity and Obligation. 
O. Wilde. Biography “The Picture of Dorian Grey”. 
Selected poems by W. Yeats. 

40  26   14 

Teма 7.  History Lessons 

Historical Figures. Peace and Conflict. 
Modal Verbs expressing Habits, Preferences and Criticism.  
Past Modals: Modal Verbs expressing Ability, Permission, 

Necessity in the Past. 
E. Forster. Biography. «A Passage to India». 
V. Woolf.  Biography. “Mrs. Dalloway”. 

28  16   12 

Тема 8.  Learning Lessons 

Education systems. Types of School.  
Exams and qualifications. 
Modal Verbs: Revision. Would vs. Used to, be used to + -ing/ 

get used to + -ing. Stative Verbs. 
The Sequence of tenses. 
J. Joyce. Biography. “The Dubliners”. 

37  22   15 

Разом –           змістовий модуль 3 
105  64   41 

Форма підсумкового контролю за модуль № 3: модульна контрольна робота 
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Змістовий модуль 4. ENVIRONMENT AND HEALTHY LIFESTYLE 
 

Тема 9.  Planet Issues 

Environmental problems. Pollution of the Earth. Green 

Issues. 
The category of Mood in English. The Oblique Moods. Basic 
Form-types. Conditionals 1. (Real: Factual and Predictive 

Conditionals). Conditionals 2 (Unreal Conditionals & 

Alternatives to “IF”). Subjunctive II.  
Contemporary poetry (W. H. Auden, D. M. Thomas, P. 

Larkin /selected poems/).  

52  32   20 

Тема 10.  The Cycle of Life  

Health & Medicine. Healthy lifestyle. Food and drinks. 
Important stages in life. 
Subjunctive I and the Suppositional Mood. 
Word Order and Verb-patterns. Emphatic Structures and 

Inversion.  Questions and Negation. 
Modern Drama. S. Beckett “Waiting for Godot”.  
H. Pinter “Dumb Waiter”.  
D. Lessing “To Room Nineteen”. 

53  32   21 

Разом –           змістовий модуль 4 105  64   41 

Форма підсумкового контролю за модуль № 4: модульна контрольна робота 

Всього за четвертий семестр 210  128   82 

Форма підсумкового контролю за четвертий семестр:  —    

Усього годин  420  256   164 

 

 
 

5. Самостійна робота 
 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час вільний від обов’язкових навчальних занять і є невід’ємною складовою 

процесу вивчення дисципліни. Її зміст визначається робочою навчальною програмою, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.  

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни “Перша іноземна мова 

«англійська»” складається з таких видів роботи: 

– підготовка до практичних занять; 

– виконання практичних завдань протягом семестру; 

– опрацювання, вивчення і лінгвістичне структурування тематичної лексики; 

– написання творів/ есе/ письмових завдань на запропоновані теми (в межах загальних 

тем змістових модулів); 

– самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-

тематичним планом, пошук додаткової інформації щодо окремих питань курсу (в тому 

числі підготування тематичних рефератів/ презентації до лексичних тем змістових 

модулів); 

– переклад іноземних текстів; 

– читання неадаптованих творів літератури англомовних країн;  
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– підготовка до всіх видів контролю, в тому числі до модульних контрольних робіт. 

 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

Годин 

 

Змістовий модуль 1. 

WAYS OF COMMUNICATION,  FEELINGS  AND MONEY MATTERS 

41 

1 
Тема 1. Crossing Barriers. Ways of Communication 

Reading: ex. 1, 2, 3, 4, 5 (pp. 8-9), ex. 1, 2, 3, 4, 5а (pp. 14-15). 
Language Focus: ex. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 (pp. 10-11). 

Listening: ex. 2а (p.7); ex. 1b, 2b, 4 (pp. 12-13). 
English in Use: ex. 3, 5, 7 (pp. 16-17). 
Grammar: ex. 1, 2, 4 (p.16); LALG Unit 28 ex. 1, 2, 4, 6, 7 (pp. 272-279). 

13  

2 
Тема 2. Moods, Feelings and Emotions 

Reading: ex. 1, 2, 3, 4 (pp. 24-25), ex. 1, 2, 3, 4, 5 (pp. 30-31). 
Language Focus: ex. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 (pp.26-27). 
Listening: ex. 3a (p.23); ex. 4a (p. 26); ex. 1b, 2b, 4 (pp. 28-29); ex. 6b (p.31). 
English in Use: ex.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 (pp. 32-33). 

Grammar: LALG Unit 12 ex. 1, 2, 3 (p. 141, pp. 144-145), ex. 3, 4 (pp. 150-151), 

Unit 24 ex. 5, 6 (pp. 249- 255); Unit 28 ex. 3, 5, 6 (pp. 274-279). 

13 

3 
Тема 3. Making a Living 

Reading: ex. 1, 2, 3, 4, 5 (pp. 46-47), ex. 1, 2, 3, 4 (pp. 52-53). 
Language Focus: ex. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 (pp.48-49). 

Listening: ex. 3a (p.45); ex. 3a (p.48); ex. 1b, 2b, 4 (pp. 50-51). 
English in Use: ex. 5, 7, 8, 9, 10, 11 (pp. 54-55). 
Grammar: ex.1, 2, 3, 4 (p.54), LALG Unit 12 ex. 4, 5, 6 (pp. 140, 142-143), Unit 13 

ex. 1, 2, 5, 6, 7 (pp. 148-151), Diagnostic test 12 (p.21), Diagnostic test 13 (p.22). 

15 

 

Змістовий модуль 2. 

MODERN LIVING: DWELLINGS AND MODERN TRENDS 

41 

4 
Тема  4.  Make Yourself at Home 

Reading: ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pp. 62-63), ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pp. 68-69). 
Language Focus: ex. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 (pp.64-65). 
Listening: ex. 2b (p.61); ex. 6b (p.65); ex. 1b, 2, 4 (p. 66); ex.8 (p.80). 
English in Use: ex.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 (pp. 70-71). 

Grammar: LALG Unit 13 ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (p.140, pp. 148-155). 

18  

5 
Тема 5. Modern Trends 

Reading: ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (84-85), ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pp. 90-91). 
Language Focus: ex. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 (pp. 86-87). 

Listening: ex. 3 (p.83); ex. 1, 2, 4 (pp. 88-89). 
English in Use: ex.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 (pp. 92-93). 
Grammar: LALG Unit 23 ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – Unit 24 ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pp. 232 - 

255), Unit 31 ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pp.298-305). 

23 
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Змістовий модуль 3. 

LIVE AND LEARN: TRAVELLING / HISTORY/ EDUCATION 
41 

6 
Тема 6.  Going Places  

Reading: ex. 1, 2, 3, 4, 5 (pp. 100-101), ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pp. 106-107). 
Language Focus: ex. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (pp.102-103). 
Listening: ex.2 (p.99); ex. 4 (p. 102), ex. 1b, 2b, 5 (p.104). 

English in Use: ex.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 (p. 108-109). 
Grammar: LALG Unit 16 ex. 1,2,3,4,5,6,7 – Unit 17 ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6(pp. 174-179). 

14  

7 
Teма 7.  History Lessons 

Reading: ex. 1, 2, 3, 4, 5 (pp. 122-123), ex. 1, 2, 3, 4, 5 (pp. 128-129). 

Language Focus: ex. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 (pp.124-125). 
Listening: ex. 2a (p.121), ex. 2b (p. 124), ex. 1b, 2b, 4 (pp.126-127). 
English in Use: ex.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 
Grammar: LALG Unit 18 ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pp. 190-199). 

12 

8 
Тема 8.  Learning Lessons 

Reading: ex. 1, 2, 3, 4 (pp. 138-139), ex. 1, 2, 3 (pp. 144-145). 
Language Focus: ex. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 (pp.140-141). 
Listening: ex. 4a (p. 137), 1a (p. 140), 1b, 2b, 5 (pp. 142-143). 

English in Use: ex.1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 (pp.130-131). 
Grammar: LALG Unit 1 ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Unit 2 ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pp. 46-61). 

15 

 
Змістовий модуль 4. 

ENVIRONMENT AND HEALTHY LIFESTYLE 

41 

9 
Тема 9.  Planet Issues 

Reading: ex. 1, 2, 3, 4 (pp. 160-161), ex. 1, 2, 3, 4 (pp. 165-167). 
Language Focus: ex. 1, 2, 3, 4, 5, 7 (pp.162-163). 

Listening: ex. 3a (p. 159), 1b (p.162), 1b, 2c, 4 (pp.164-165). 
English in Use: ex.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (pp.168-169). 
Grammar: LALG Unit 10 ex.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7(pp. 120-129); Unit 11 ex.1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 (pp. 130-139). 

20  

10 
Тема 10.  The Cycle of Life  

Reading: ex. 1, 2, 3, 4, 5 (pp. 175-176), ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (pp. 182-183). 

Language Focus: ex. 1, 2, 3, 4, 5, 7 (pp.178-179). 
Listening: ex. 3a (p.174); 1b, 2b, 5 (pp. 180-182). 
English in Use: ex.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 
Grammar: LALG Unit 6 ex.1, 2, 3, 4, 5, 6 (pp. 88-95);Unit 7 ex.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (pp. 

96-103);Unit 30 ex.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (pp. 290-297);Unit 33 ex.1, 2, 3, 4, 5 (pp. 312-

319); Unit 34 ex.1, 2, 3, 4, 5, 6 (pp. 320-327). 

21 

 
Разом 164 

 

1. Evans V., Dooley J. Upstream Upper-intermediate: Student’s book. – Express publishing, 2002. - 264 p. 

2. Foley M., Hall D. Longman Advanced Learners’ Grammar. A self-study Reference and Practice Book with 

Answers. – Pearson Education Limited, 2010. – 384 p.   [LALG] 

3. Evans V. Successful Writing. Upper-Intermediate. - Express Publishing, 2012. – 160 p.   [SWU] 
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6. Індивідуальні завдання 

 
Систематичне і планомірне домашнє читання є важливим джерелом і засобом 

збільшення лексичного запасу і розвитку навиків усного мовлення, сприяє кращому 

засвоєнню мовного та мовленнєвого матеріалу. 
 

Індивідуальне домашнє читання передбачає прочитання та опрацювання 200-250 

сторінок автентичного художнього тексту із засвоєнням 300 лексичних одиниць, ведення 

словника незнайомих слів із транскрипцією, визначеннями та перекладами значень 
 

Завдання індивідуального домашнього читання - формування і розвиток навиків 

читання і говоріння на основі прочитаного, збільшення словникового запасу. 
 

Варіанти перевірки:  

1) щомісяця  - по 50 сторінок,  75 виразів;  

2) двічі на семестр  - по 100 сторінок, 150 виразів;  

3) на останніх заняттях семестру  - 200 сторінок, 300 виразів. 

 
Список рекомендованої літератури для індивідуального домашнього читання 

 

1. William Golding. Lord of the Flies. Moscow. - Progress Publishers. – 1982. - 297 p. 

2. Theodore Dreiser. Jennie Gerhardt. – Moscow: Progress. - 1989. – 345 p. 

3. Lewis Carroll. Alice in Wonderland and Through the Looking Glass. - Wordsworth 

Classic. - 1993. - 263 p. 

4. Emily Bronte. Wuthering Heights. - Penguin Books. - 1994. - 280 p. 

5. F. Scott Fitzgerald. The Great Gatsby. - Penguin Books. - 1994. - 190 p.  

6. F. Scott Fitzgerald.Tender is the Night. - Penguin Books. - 1996. - 340 p. 

7. Ch. Dickens. The Pickwick Papers. - Penguin Books. - 1999. - 457 p. 

8. Jane Austin. Pride and Prejudices. - Penguin Books. - 1999. – 487 p. 

9. Jane Austin. Northanger Abbey. -  New York Blitz Editions. - 2001. - 310 p. 

10. Ernest Hemingway. To have and have not. – Penguin Books. – 2004. – 190 p. 
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7. Методи навчання 

 
У ході засвоєння навчальної дисципліни реалізується комплексний підхід до 

використання методів навчання. Комбінація методів навчання, що дає найбільш вагомий 

результат, залежить від типу практичного заняття та граматичного матеріалу, над котрим 

працюють студенти у певний проміжок часу. 

Серед методів, які застосовуються на заняттях з “Першої іноземної мови 

«англійська»”, активно використовуються:  

- словесні методи: розповідь, бесіда, пояснення; 

- наочні методи: ілюстрація, демонстрація; 

- практичні методи: підготовчі, пробні, тренувальні та творчі вправи. 

На заняттях використовують як індуктивний, так і дедуктивний методи засвоєння 

матеріалу студентами. Щодо методів навчання за рівнем самостійної розумової діяльності, 

у процесі роботи використовують репродуктивний, частково-пошуковий та дослідницький 

методи. 

 

8. Методи контролю 

Система оцінювання є невід’ємною складовою програми вивчення Першої іноземної 

мови і: 

– співвідноситься з рівнями володіння мовою Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти:   В2+ ,  

– гармонійно поєднує оцінювання мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції; 

– підпорядковується цілям, принципам і методам навчання першої іноземної мови для 

майбутніх вчителів  іноземної мови.  

Оцінювання проводиться на різних етапах впродовж усього курсу вивчення першої 

іноземної  мови (англійська).  
 

Методи контролю пов’язані з принципами та цілями навчання, визначаються метою 

навчання і зумовлюють способи та форми контролю. 
В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу система 

контролю охоплює поточний контроль (2 поточні оцінки за кожен із змістових модулів), 

модульний контроль (2 модульних тестування) та підсумковий (семестровий) контроль 

(іспит або залік). 

Об’єктами поточного контролю є успішність опрацювання матеріалу та виконання 

завдань для самостійної роботи (макс. 25 балів). Форми контролю: перевірка письмових 

завдань (переклад, твір, диктант, контрольні тести тощо), усне опитування. 
Об’єктами модульного контролю є успішність засвоєння матеріалу змістових 

модулів (макс. 25 балів). Форми контролю: модульне тестування. 
Об’єктом підсумкового (семестрового) контролю – іспиту/ заліку – є визначення 

рівня засвоєння програми навчальної дисципліни (макс. 50 балів). Форми контролю: 

письмова робота (письмова форма проведення іспиту/ заліку), усне опитування (усна форма 

проведення іспиту/ заліку).  

 
9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Оцінювання результатів навчальних досягнень студентів здійснюється згідно з 

результатами поточного контролю (макс. 25 балів), модульного контролю (макс. 25 

балів) та підсумкового контролю (іспиту/ заліку) (макс. 50 балів) і оцінюється за 100-

бальною шкалою.  
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Оцінювання письмових модульних робіт (0-12,5 балів) враховує рівень 

сформованості знань та вмінь на проміжному етапі вивчення навчальної дисципліни. 

Протягом семестру проводяться 2 письмові модульні тестування (макс. 25 балів). 
Поточний контроль (0-12,5 балів) враховує успішність опрацювання матеріалу та 

виконання завдань для самостійної роботи. Протягом семестру виставляються 2 підсумкові 

поточні оцінки (макс. 25 балів). 
Поточний контроль успішності студентів здійснюється в усній та письмовій формах  

під час проведення практичних  заняттях. Оцінка поточного контролю знань студентів 

виставляється за: 

   а) систематичність та активність практичних заняттях, при цьому оцінюється рівень 

знань продемонстрованих у відповідях і виступах на заняттях, активність при обговоренні 

дискусійних питань; 

   б) виконання домашніх письмових завдань, передбачених самостійною роботою 

студента; 

   в) виконання тематичних контрольних робіт (при цьому оцінка виставляється за 

практичні навички та теоретичні знання, які набули студенти після опанування певної 

теми, за результатами тестування, усних відповідей, виконання практичних завдань, у 

тому числі підготовки рефератів/ презентацій). Облік успішності здійснюється у 

відповідному журналі групи.  

 

Шкала оцінювання  
(поточний контроль/ модульне тестування) 

Кількість 

балів 
Оцінка Якість підготовки % правильних відповідей 

12,5 5 відмінна 100 – 90 

10 4 дуже добра 89 – 81 

7,5 3 добра 80 – 71 

5 2 задовільна 70 – 61 

2,5 1 достатня 60 – 51 

0 0 незадовільна 50 і менше 

 

Підсумкове /семестрове/ оцінювання (іспит/ залік) проводиться у формі 

письмової роботи або усного опитування (макс. 50 балів).  
Шкала оцінювання 

Кількість 

балів 
Оцінка Якість підготовки % правильних відповідей 

50 5 відмінна 100 – 90 

40 4 дуже добра 89 – 81 

30 3 добра 80 – 71 

20 2 задовільна 70 – 61 

10 1 достатня 60 – 51 

0 0 незадовільна 50 і менше 
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Приклад розподілу балів, які отримують студенти за семестр 
 

 Змістовий Модуль (1) Змістовий Модуль (2) 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

(з
а
л

ік
/і

сп
и

т
) 

С
у

м
а 

Кількість балів  
за змістовий модуль 

25 25 

 

 

Види контролю 

 

 

Поточний 

контроль 
 

 М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 

п
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 (

1
) 

 

 

Поточний 

контроль 
 

М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 

п
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 (

2
) 

Кількість балів за 

поточний та  

підсумковий 

контроль 

12,5 12,5 12,5 12,5 50 100 

 

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 
 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 
 

Оцінка  

в балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А відмінно відмінно 

зараховано 

81 – 89 В дуже добре  
добре 

71 – 80 С добре 

61 – 70 D задовільно  
задовільно  

51 – 60 Е  достатньо 

0-50 FX 
незадовільно  

(можливе повторне 

складання за талоном К) 

незадовільно не зараховано 

0 F 

незадовільно  

(обов’язкове повторне 

вивчення курсу, якщо 

отримано оцінку 

«незадовільно» за талоном К)  

 
10. Методичне забезпечення 

 

A. Роздатковий матеріал 

B. Методичні розробки: 

1. Безугла О.В., Сподарик О.В. Методичнi вказiвки та вправи для розвитку комунікативних навичок по темі 

«English Idioms» для студентiв 1-2 курсів факультету іноземних мов (англiйське вiддiлення). – Львів: 

Видавничий центр Львiвського національного унiверситету iм. I. Франка. – 2011. – 140 ст. 
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2. Безугла О.В., Сподарик О.В. Методичнi вказiвки та вправи для розвитку граматичних та комунікативних 

навичок з теми «Prepositions in English» (для студентiв англiйського вiддiлення факультету iноземних мов). –

Львів: Видавничий центр Львiвського національного унiверситету iм. I. Франка. – 2011. – 46 ст. 
3. Гавронська І.Б., Ділай І.П. Методичні вказівки та вправи  з домашнього читання за книгою “All For Love” 

для студентів І-ІІ курсів факультету іноземних мов (англійське відділення). – Львів: Видавничий центр 

Львівського національного університету імені  Івана Франка. – 2008. - 58 ст. 
4. Рядська Р.І., Сподарик О.В. Методичнi вказiвки та вправи для розвитку комунікативних та граматичних 

навичок по темі «English Phrasal Verbs» для студентiв 1-2 курсів факультету iноземних мов (англiйське 
вiддiлення). – Львів: Видавничий центр ЛНУ iмені Івана Франка. – 2011. – 140 ст. 
5. Рядська Р.І., Сподарик О.В. Методичнi вказiвки та вправи для розвитку граматичних та комунікативних 

навичок з теми «The Adverb» (для студентiв англiйського вiддiлення факультету iноземних мов). –Львів: 

Видавничий центр Львiвського національного унiверситету iм. I. Франка. – 2011. – 46 ст. 
6. Сподарик О.В. Методичний посібник: «Методичні вказівки та вправи з домашнього читання за книгою 

«Evelyn Waugh. Decline and Fall» для студентів факультету іноземних мов (англійське відділення). – Львів:  

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. - 2003. - 75 ст. 
7.Сподарик О.В. Методичний посібник: «Тести з лексичних тем» для студентів 1-2 курсів англійської 

філології факультету іноземних мов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. - 2005. - 44 ст.  
8. Сподарик О.В. Методичний посібник: «Методичні вказівки та вправи з домашнього читання за книгою 

«Thomas Hardy. Far from the Madding Crowd» для студентів факультету іноземних мов (англійське 

відділення)». -  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. - 2009. - 60 ст.  
9. Сподарик О.В. Методичний посібник: «Тести з граматики англійської мови для студентів 1-2 курсів 

англійської філології факультету іноземних мов». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. - 

2009. - 44 ст. 
10. Хоміченко В.В. Методичні вказівки та вправи для розвитку комунікативних навичок для студентів 1-2 

курсів по темі “Travelling”.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. - 2005. - 47 ст. 
11. Хоміченко В.В. Методичні вказівки та вправи для розвитку комунікативних навичок для студентів 1-2 

курсів по темі ” Animals”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. - 2009. - 49 ст. 

 

11. Рекомендована література 
 

Основна література 
 

1. Evans V., Dooley J. Upstream Upper-intermediate: Student’s book. – Express publishing, 

2002. - 264 p.  

2. Evans V., Dooley J. Upstream Upper-intermediate: Workbook. – Express publishing, 2002. – 

138 p. 

3. Foley M., Hall D. Longman Advanced Learners’ Grammar. A self-study Reference and 

Practice Book with Answers. – Pearson Education Limited, 2010. – 384 p. 

4. Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. - Oxford University Press, 4th 

edition, 2010. – 383 p. 

5. The Norton Anthology of English Literature / Ed. M.H. Abrams. – 5th ed. – Vol. 2. – 2578 p. 

 
Допоміжна література 

 

1. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 2 курс.- Москва: ВЛАДОС, 1998. 

2. Гужва Т.Н. Английский язык. Разговорные темы. В 2т. – Киев: Тандем, 1996. - т.I. 

3. Гужва Т.Н. Английский язык. Разговорные темы. В 2т. – Киев: Тандем, 1996. - т.II. 

4. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л., Кожевникова О.Н., Свирская С.Е., Райнерс З.М., 

Цырлина Ф.Я. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – Москва, 2007. 

5. Черноватий Л.М., Карабан В. І., Набокова І.Ю., Фролова Є.І., Рябих М.В., Слюнін 

О.В., Пчеліна С.Л., Мащенко С.Г., Зайда В.М. Практична граматика англійської мови з 

вправами у 2т. – Вінниця: Нова книга, 2006.- т. I. 

6. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Дмитренко В.О., Ребрій О.В., 

Мащенко С.Г. Практична граматика англійської мови з вправами у 2т. – Вінниця: Нова 

книга, 2006.- т.II.  
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7. Alexander L.G. Longman English Grammar Practice. – Longman, 1998. – 398 р. 

8. Dooley J., Evans Virginia. Grammarway 4. – Express Publishing, 2006. – 218 p. 

9. Evans V. FCE Use of English 2. - Express Publishing, 2008. 

10. Evans V. Round-up 6. - Longman, 2003. – 256 p. 

11. Evans V. Successful Writing. Upper-Intermediate. - Express Publishing, 2012. – 160 p. 

12. Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills. Advanced.  – Oxford University Press, 2012. – 240 p. 

13. Gairns R., Redman S. Idioms and Phrasal Verbs. – Oxford University Press, 2009. – 192 p. 

14. Gough Ch. English Vocabulary Organiser. – Boston: Heinle, Thomson, 2002. – 224 p. 

15. Hewings M. Advanced Grammar in Use.– Cambridge University Press, 3rd ed., 2013.–294 p. 
16. Mann M. Destination B2. Grammar and Vocabulary with key. - Macmillan Publishers 

Limited, 2008. – 312 p. 

17. McCarthy M, O’Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. - Cambridge 

University Press, 1996. – 296 p. 

18. McCarthy M, O’Dell F. Test your English Vocabulary in Use. - Cambridge University 

Press, 2001. – 296 p. 

19. Moutsou E. Use of English B2 for all exams. – MM Publications, 2009. – 184 p. 

20. Prodromou L. Grammar and Vocabulary for First Certificate. - Longman, 2000. 

21. Side R., Wellman G. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. – 

Pearson Education Limited, 2011. – 288 p. 

22. Skipper M. Advanced Grammar and Vocabulary: student’s book. – Newbury: Express 

publishing, 2007. – 238 p. 

23. Swan M. Practical English usage. – Oxford: OUP, 1996. 

24. Thomas B.J. Advanced Vocabulary & Idiom. – Longman, 2001. 

25. Watcyn-Jones P. Target vocabulary 3. - Penguin Book, 2000. 

26. Wyatt R. Vocabulary for FCE. Penguin English Guides, 2002. 

27. Vince M. Advanced Language Practice. – Macmillan Publishers Limited, 2006. – 295 p. 

28. Vince M., Clarke S. Macmillan English Grammar in Context. Advanced.–Macmillan, 2008.–240 p. 

29. Wellman G. Wordbuilder. – Macmillan, 1998. – 266 p. 

30. Yule G. Oxford Practice Grammar Advanced. ― Oxford University Press, 2012. – 280 p.  

 

Словники та довідники 
 

1. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. 1. 

2. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. ІІ. 

3. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – Київ: Знання, 2006. 

4. Бенсон М., Бенсон Э., Илсон Р. Комбинаторный словарь английского языка. – 

Москва: Русский язык, 1990. 

5. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Великий сучасний англо-український, українсько-

англійський словник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. 

6. Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український та українсько-англійський 

словник. – Харків: ВД «Школа», 2005. 

7. Longman Exam Dictionary. - Longman, 2007. 

8. Oxford advanced learner’s dictionary. - Oxford: OUP, 1997. 

9. Oxford Collocations Dictionary for students of English. – Oxford University Press, 2012. 

10. Oxford Learner’s Thesaurus. A dictionary of synonyms. – Oxford University Press, 2012.  

12. Інформаційні ресурси 
 

1. http://www.ted.com/ talks 

http://www.ted.com/
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2. http://live.cnn.com/ 

3. http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service 
4. http://www.oxfordreference.com 

5. www.longman-elt.com/dictionaries/webdictionary.html 
13.  Підсумкові питання   (зразки) 

 

(Змістовий блок № 1. 
Мовленнєва компетенція) 

1. Eco-tourism and different eco-tourism projects from around the globe. 

2. Traditional jobs in today’s high-tech Britain. 

3. The pros and cons of being a boss. 

4. The smart way to live. Houses of the future. 

5. Things to do to conserve energy in the home. 

6. Body language as a form of non-verbal communication. Gestures and Feelings. 

7. The art of communicating beautiful ideas in interesting ways. Theatre for the deaf. 

8. The Stress of commuting. 

9. Employment opportunities in Ukraine and abroad. Interview Techniques. 

10. Healthy lifestyle. 

11. A Multilingual Internet. Pros and cons. 
12. Crossing Barriers. Modern means of communication. 
13. The Happiness Formula. Main “ingredients”. 
14. Many aspects of life have changed over the last 30 years. Comment on some of the areas that 

have changed in your country and say whether you think these changes are positive or negative.  
In your opinion, which aspects of modern living would a person from the previous century find 

most difficult to get used to? 
15. Increasing Positive Energy at Home. Feng Shui. 

16. How do movies, television and the Internet influence people’s values and beliefs? Do violence, 

pornography, etc. in the media affect the behaviour of people?  

17. Sharing feelings with others as a great way to get things off the mind. 

18. History Lessons. Famous historical figures. The importance of knowing the past. 

19. What constitutes quality leisure time, in your view? What is your preferred way of ‘letting your 

hair down’? 

20. A Proper Education for the 21st Century Youth. 
21. Use it or lose it: keeping your mind agile. 
22. “Global warming is just media hype. It’s nothing new and nothing to worry about” How real is 

climate change? Is skepticism justified? What challenges does it pose for humanity? 
23. How to live to 101?  
24. The time of my life. What is the best and worst thing about being your age?   
25.  History Lessons: “Freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by 

the oppressed” (Martin Luther King). 

 
 (Змістовий блок 2.  

Граматична компетенція) 
 

1. The Infinitive: form and use, syntactical functions. The Use of Bare Infinitive.  

2. The Objective with the Infinitive Construction (The Complex Object). 

3. The Subjective with the Infinitive Construction (The Complex Subject). 

4. The Gerund: form and use, /syntactical functions/. Predicative Constructions with the Gerund. 

5. Verbs taking the Infinitive or Gerund with/ without a change in meaning.  

6. Participle I and Participle II: form and use, syntactical functions. Misrelated Participles.  

7. The Objective Participial Construction (with Participle I & Participle II).  

8. The Subjective Participial Construction (with Participle I & Participle II). 

http://live.cnn.com/
http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service
http://www.oxfordreference.com/
http://www.longman-elt.com/dictionaries/webdictionary.html
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9. The Absolute Participial Constructions (the non-prepositional & prepositional absolute participial 

constructions, absolute constructions without a participle). 

10. Modal Verbs expressing Possibility, Probability and Logical Assumptions. 

11. Modal Verbs expressing Request and Permission/ Prohibition. 

12. Modal Verbs expressing Advice, Necessity and Obligation. 

13. Modal Verbs expressing Habits/ Routines, Preferences and Criticism. 

14. Past Modals: Modal Verbs expressing Ability, Permission, Necessity, etc. in the Past. 

15. The Subjunctive Mood. Subjunctive I and the Suppositional Mood. 

16. The Subjunctive Mood. Subjunctive II (patterns with the Unreal Past). 

17. The Subjunctive Mood. Unreal Conditionals /II and III Types/. 

18. Sentences with a real condition: Factual and Predictive Conditionals /0 and I Types/.  

Alternatives to “IF”. 

19. The Use of Articles with Countable Nouns (in general and with certain semantic groups of 

nouns). Specific uses of articles in particular patterns. 

20. The Use of Articles with Uncountable Nouns. Partitives. 

21. The Use of Articles for Making Generalizations. The Absence of Articles. 

22. Demonstratives and Quantifiers. Subject-Verb Agreement in Sentences with Quantifiers. 

23. Relative Clauses: the use of relative pronouns & relative adverbs, defining & non-defining 

relative clauses. 

24. Reduced relative clauses. 

25. Emphatic Structures and Inversion.  
 

(Змістовий блок 3  
Основи англійської  літератури  

Інтерпретація художніх текстів)  

1. Jane Austin and her personal way of success and her personal tragedy. 

2. What are the main topics of Jane Austin’s novels?  

3. Two sisters Marianne and Elinor in the novel of Jane Austen “Sense and Sensibility”. 

4. Charles Dickens and his book “Great Expectations”. 

5. Pitt and his greatest expectations in life. 

6. The ability to forgive in “Great Expectations”: Pitt and Estella. 

7. William Thackeray and his distinguishing qualities of literary works. 

8. “What kind of novel is associated with the name of Sir W. Scott? What are the means of creating 

the atmosphere of the past used by the author of “Quentin Durward”? Who is the hero of the 

novel? What is he like? 

9. Vanity Fair” - the fullest picture of the English society of the 19th century. 

10. Becky Sharp and Amelia Sedley – different and similar life stories. 

11. The main topicality of Charlotte Bronte’s “Jane Eyre”. 

12. The image of independent woman in “Jane Eyre”. 

13. The tragedy of Heathcliff and Catherine in the novel “Wuthering Heights”. 

14.  George Eliot’s “Mill on the Floss”: autobiography based on inner human world. 

15. The personality of George Elliot, a prominent English writer and the way her views and attitudes 

are reflected in her novel “The Mill on the Floss”. 
16. Speak about the relationships of Tom and Maggie Tulliver (“The Mill on the Floss”). Are there 

any similarities between Maggie and the author, George Elliot? What are they? 
17. Speak about the Crawleys (W. M. Thackeray “Vanity Fair”). In what way does this family 

reflects the decline of the upper class in Victorian Britain? 
18. How are the events of Alfred Tennyson’s private life reflected in his famous elegy “In 

Memoriam”? What emotions and images are depicted in it? What is its mood? 

19. Tomas Hardy: the most important themes in his novel “Tess.” 
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20. Speak about R. Browning’s contribution to English poetry, his dramatic monologue “My last 

Duchess” and its historical context. 

21. How does the title of the novel (“Wuthering Heights”) reflect the intensity of emotions depicted 

in it? Name the main themes of the novel. 
22. The religious aspect (side) of Dante Gabriel Rosetti’s individual style in poetry. The imagery, 

Christian symbols and main themes in his poem “The Blessed Damozel”. 
23. Does the young Damozel’s desire to be together with her lover in heaven contradict her faith 

(“The Blessed Damozel”)? In what way? What are the chances for two lovers to be together?  
24. Talk about the mixture of sensuousness and religious severity in Christina Rosetti’s poetry. 
25. Modern British Drama. 

Зразки модульних тестів
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1. Define the meaning of the following words and expressions  
           (or translate them) 
 

1. to hit home 
2. a flying visit 
3. down-to-earth 
4. to be on a shoestring budget 
5. nasty 

 

2. Translate the following words, phrases and sentences into English 
 

1. берегова охорона ______________ 
2. смертельні трюки ______________ 
3. союзник   ____________ 
4. політична кампанія - ________  ___________ 
5. ядерне роззброєння - __________  _________ 
6. провозити контрабандою 
7. Треба віддати йому належне. Він – комп’ютерний геній. 
8. Армія мусіла відступити після того як зазнала великих втрат.  
9. Вислів “заново відкрив”– точніший в цьому контексті. 
10. Після оголошення війни, уряд зразу ж відправив  військові  
загони на південь, де очікували на запеклі бої. Спочатку були лише 
невеличкі окремі сутички, але невдовзі вони переросли у 
всеохоплюючу війну. 
 

3. Choose the correct item. 
1. Environmental pollution causes……… to people’s health.

A devastation  В destruction  С disaster D damage

2. We must respect nature or suffer the……..… .

A consequences  В results  С impact D effects

3. Everyone should learn about using …….. resources responsibly.
A global  В natural  С physical D earthly

4. The wildlife park was created to protect……….... species.
A dangerous  В endangered  С extinct D wild

5. We should try to reduce our water…….….. .
A consumption  В use  С protection D warning

6. The cost of clearing up toxic….. is very high.
A waste  В rubbish  С residue D sewage

7. If we cut down these trees, we will destroy the natural ……. of the birds 

and animals that live in them.
A ecosystem  В space  С area D habitat

8. What is the future of genetically ….. food? Will we accept or reject it?
A programmed  В modified  С improved D changed

9. We must find a better way to ………………of plastics because they cause 

environmental problems.
A deposit  B discard C dispose  D dump

10. One of the major environmental………... that needs to be considered is 
deforestation.

A warnings  
B issues 
C laws  
D measures

5. Complete each of the sentences below with the 
appropriate phrasal verb 
1. My sister loves watching TV, but I’m not really 
________it: I prefer reading a book. 
2. Having had the same hairstyle for years, she 
decided she’d gone ______ it and needed a change. 
3. - What do you think will happen if I fall _______ on 
the rent again. 
     - The landlord might evict you.  
4. I don’t think I could ever take _____(=get to like)  
what is called abstract art. 
5. I saw her _____ (=took her to the bus station and said 
goodbye to her) first and then I did my shopping. 
 

6. Choose the correct word 
 

historic/ historical/ history 
1. ___________ evidence does not bear out the theory 
that the ancient Britons ware a primitive people. 
2. Mr. Jones teaches in the ________ Department. 
classic/ classical  
3. Their romance is a ___________ case of opposites 
attracting. 
4. Do you like ________  or modern ballet?  
5. Tom has always been interested in  _______ studies, 
he’s an expert on ancient Greek mythology. 
economic / economical 
6. This material is an ________ substitute for plastic or 
steel.  
politic / political 
7. What are your ____________ sympathies?  
power/ strength/ force 
8. The rioters were taken away by ________ .  
9. He seized ___________ in a military coup.  
10. He pushed the button with all his ________ .  
 

7. Put the verbs in brackets into the correct form of 
the infinitive 
1. The accountant is rumoured ____________ (steal) a 
large sum of money from the company last month. 
2. Jane seems ______________ (work) at her course paper 
since spring and says she has still a lot do.  
3. It sounds interesting. Why not ____(make) note of it. 
4. I think you had better  __________ (ask)  Jo first. 
5. They needn’t _________ (ask) for permission, I let you 
___________ (take) my books whenever you like. 
 

8. Complete the sentences using appropriate 
modal verbs 
1. It’s possible that the last person to leave 
didn’t lock the door. 
The last person  _______________________________ 
2. I’m disappointed that you did not back me up. 
You ___________________________________ me up! 
3. It was not necessary for him to buy a gift but 
he did.   
He ________________________________________gift. 



 

 

4. Fill in the blanks with the appropriate preposition 
1. We’ve got a house ___ the outskirts of the city. 
2. They live in a quiet hotel _____ the very heart of the city.  
3. The new shopping centre was crowded  ______  young people. 
4. Jo hates mobiles but Lora is really addicted ______hers: she won’t go anywhere without it.  
5. I'm sorry, I can't talk now - I'm ______  a rush.



 

 

9. Fill in the correct word derived from the word in bold. 

1. It was very ____________ to keep studying without a break.     TIRE  
2. Simon felt very _________ when he was caught copying another student’s work.     EMBARRASS 
3. She was _____________ when she received her exam results.     THRILL 
4. For your English Literature lesson you will be asked to read a ________ of texts.    VARY 
5. After many years of hard work, Professor Johnson received _______ for his contribution to science.  ACKNOWLEDGE 
 
10. Choose the correct option 
1).  I’d rather ___________ biology, but my teacher persuaded me to take it.

A didn’t study 
B had not studied 

C have not studied 
D would not have studied 

E not have studied

 

2).   - What else do we need? 
       - Oh, we’d better buy some flour ____________ we decide to make a pizza.

A provided that 
B in case 

C unless 
D but for 
 

 

 

3). I __________________ Rachael had invited me to this dinner party.

A prefer 
B rather 

C would like 
D wish 

E had better 
 

 

11. Comment on the relationships of Tom and Maggie Tulliver (“The Mill on the Floss”). Are there any 
similarities between Maggie and the author, George Elliot? What are they? 
 
12. How does the title of the novel (“Wuthering Heights”) reflect the intensity of emotions depicted in it? 
Name the main themes of the novel. 

 
13. Does the young Damozel’s desire to be together with her lover in heaven contradict her faith (“The 
Blessed Damozel”)? In what way? What are the chances for two lovers to be together?  
 
14. Specify the key features of Postmodern Novel. 

 
 
15. Who/ What is the dump waiter, what is his/ its role in the play by H. Pinter “The Dump waiter”. 
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1.  Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни 
“ Перша іноземна мова (3 курс)”) 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ЄКТС — 14 (15*) 

Галузь знань 

03. Гуманітарні 

науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 
 

 

Модулів – 5 

спеціальність 

035 Філологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

2018-2019 

Змістових модулів –  

5 

Спеціалізація 
035.04 германські 

мови та літератури 

(переклад 
включно). 

 Освітня програма: 

Англійська мова  і 

література 
 

2019-й 2020-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 

420 (495*) годин 

  

5-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 8 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

- - 

Практичні, семінарські 

220 год. 82 год. 

Лабораторні 

-- год. -- год. 

Самостійна робота 

200 год. 413 год. 

 

Вид контролю: іспит 

* ЗАОЧНА ФОРМА



 
ВСТУП 

 Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Перша іноземна мова 

(англійська)” складена    відповідно до освітньо-професійної програми “Англійська мова і 
література” підготовки бакалавра спеціальності 035 Філологія. 

                                                                                                                                               
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є засоби та особливості функціонування 

англійської мови на різних рівнях у їх взаємозв’язку та взаємовпливі. 
 
 Міждисциплінарні зв’язки: лексикологія основної мови, стилістика основної мови, історія 

мови, теоретична фонетика, національна література, лінгвокраїнознавство. 

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “основна мова (англійська)” є  
 

 підвищення якості мовної компетенції та мовленнєвої діяльності студентів на 

рівні С1, 

 розвиток відповідних мовних навичок оволодіння мовою (вимови, лексики й 

граматики) 

 практика усіх чотирьох мовних навиків, як рецептивних (читання і слухання), 

так і продуктивних (письмо і говоріння) 

 ознайомлення студентів із різноманітними типами дискурсу та специфікою 

їхнього змістовного та формального планів 

 формування естетичного сприйняття художньої літератури 
 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “основна мова (англійська)” є  

 вироблення навиків та уміння англійської нормативної вимови студентів 

 розширення словникового запасу студентів, поглиблення їхніх знань щодо 

синонімії, етимології та полісемії англійського лексичного складу 

 вивчення та активація фразових дієслів, колокацій, фразеологічних зворотів, 

граматичних та синтаксичних структур на рівні ‘Advanced’ 

 вміння вести дискусії, діалоги, писати статті, рецензії, доповіді, листи тощо на 

вивчені теми 
 вироблення вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-

детермінованих ситуаціях спілкування; 

 підготовка до лінгво-стилістичного аналізу текстів різноманітних типів 

дискурсу 

 розширення обізнаності студентів із лінгвокраїнознавчим матеріалом 
 

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

знати : 

 правила словесного і логічного наголосу; 

 інтонаційне оформлення різнотипних англійських простих і складних речень; 

 знати засоби вираження певної комунікативної  інтенції; 

 знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань; 

 головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної 

англійської мови; 

 різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, 

словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні  

 стилістичні прийоми та експресивні засоби англійської мови 



 

вміти : 

 робити правильний словесний і логічний наголос; 
 інтонаційно оформлювати різні типи речень; 

 практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно 

до програми курсу; 
 працювати з різними типами словників; 

 теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;  
 аналізувати англійською мовою морфологічні і синтаксичні явища;  
 адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів 

комунікативної відповідності та мовної правильності,  
 описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати 

інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові; 

 вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири 

або без опор; 
 дотримуючись правил орфографії написати приватний та офіційний лист, рецензії, статті, пропозиції, 

звіти, заявки, оголошення, написати твір відповідно до тематики курсу і т. д.; 
 ідентифікувати та проаналізувати роль стилістичних прийомів та експресивних засобів англійської 

мови, що зустрічаються у текстах різних видів дискурсу, головно у художній літературі; 
 ідентифікувати головні питання та специфічні деталі під час аудіювання; 
 застосовувати різноманітні прийоми роботи зі словниками;  
 працювати з британськими та американськими періодичними виданнями, сприймаючи 

газетні заголовки, культурні події та особистості;  
 проводити інтерв’ю, застосовуючи різні методи опитування; 
  генерувати ідеї для майбутніх статей та писати статті різних категорій (загальні 

інформаційні повідомлення, статті, присвячені окремій тематиці та ін.) для видань 

різних категорій (таблоїдів та авторитетних періодичних видань); 
 аналізувати матеріали, використовуючи фундаментальні навики повідомлення, 

журналістської етики та вартісної оцінки новин.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 420 годин/14 кредитів ECTS. 
 
 
 

Структура навчальної дисципліни 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Оволодіння словником до лексичної теми “Something to shout about! Celebrations, 

ambition, success, achievement, happiness; career success” та набуття здатності вести 

розмову/дискусію на цю тему. Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Теоретичне 

та практичне опанування теми “Gerund and Infinitive”. Опанування та правильне вживання 

предикативних інфінітивних зворотів (синтаксичних комплексів з інфінітивом). 

Автоматизація використання герундія та інфінітива у мовленні та письмі. Оволодіти такими 

формами письмової комунікації, як “Formal and informal letters”. Домашнє читання роману 

Девіда Лоджа “Changing Places” або В. С. Моема “Theatre” з паралельним опрацюванням 

відповідних прочитаним сторінкам уроків з навчально-методичних посібників з домашнього 

читання. Оволодіння основними мовними «механізмами» побудови повідомлень масової 

комунікації та використання вербальних знаків з певною прагматичною метою. Формування 

вмінь інтерпретувати, узагальнювати чи трансформувати почуті чи прочитані інформаційні 

повідомлення ЗМІ, об’єднані спільною темою Crime Issues. Збагачення словникового запасу 

та його активізація в процесі обговорення, переказу чи ведення дискусій на обрану тему.  

2. Оволодіння словником до лексичної теми “Escape artists”. Travel. Pastimes and hobbies. 

Leisure and entertainment та набуття здатності вести розмову/дискусію на цю тему. 

Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Оволодіти такими формами письмової 



комунікації як “Reviews”. Теоретичне та практичне опанування тем “Stative verbs. The 

Present”. Домашнє читання роману Девіда Лоджа “Changing Places” або В. С. Моема 

“Theatre” з паралельним опрацюванням відповідних прочитаним сторінкам уроків з 

навчально-методичних посібників. Розвиток вмінь інтерпретувати, узагальнювати  чи 

трансформувати почуті чи прочитані інформаційні повідомлення ЗМІ, об’єднані спільною 

темою Crime Issues. Засвоєння лексичного матеріалу в процесі опрацювання мовленнєвих 

особливостей висвітлення новин про сутички між урядовцями, соціальні заворушення, 

діяльність злочинних угрупувань та окремих ошуканців.   

3. Оволодіння словником до лексичної теми “People power. Family. Media. Characteristics“ 

та набуття здатності вести розмову/дискусію на ці теми. Лінгвістичне структурування 

тематичної лексики. Уміння подати детальний опис особи. Теоретичне та практичне 

опанування теми “The Past. Used to and Would”. Оволодіти такими формами письмової 

комунікації як “Articles”. Домашнє читання роману Девіда Лоджа “Changing Places” або В. С. 

Моема “Theatre” з паралельним опрацюванням відповідних прочитаним сторінкам уроків з 

навчально-методичних посібників. Розширення словникового запасу, формування навичок 

аудіювати медіа-повідомлення, ігноруючи незнайомі слова. Вдосконалення вмінь 

розповідати, вести розмову, формулювати судження, повідомляти інформацію про 

результати наукових досліджень. 

4. Оволодіння словником до широкої лексичної теми “Growing concerns”, набуття 

здатності вести розмову на теми “Our changing world”, дискутувати на темy “Crime and 

punishment”. Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Вміло вести дискусію, 

наводячи аргументи і факти,  оперуючи протиставленнями, переконувати співрозмовника у 

своїй точці зору. Оволодіти такими формами письмової комунікації як “Reports and proposals. 

Book entries”. Теоретичне та практичне опанування тем “The Passive. The causative. The 

Future”. Впевнено використовувати необхідні конструкції і часи для переведення прямої 

мови у непряму. Безпомилково розрізняти речення з непрямою мовою, вміти повертатися з 

висловлення в непрямій мові до прямої мови. Домашнє читання роману Девіда Лоджа 

“Changing Places” або В. С. Моема “Theatre” з паралельним опрацюванням відповідних 

прочитаним сторінкам уроків з навчально-методичних посібників. Розвиток вмінь 

інтерпретувати, узагальнювати чи трансформувати почуті чи прочитані інформаційні 

повідомлення ЗМІ. Набуття здатності вести розмову, формулювати судження, повідомляти 

іншому інформацію про результати наукових досліджень та досягнення у сфері медицини. 

Оволодіння навичками, пов’язаними з умінням встановлювати мовленнєву взаємодію, 

грамотно будувати й висловлювати свої думки, підтримувати діалог.  

5. Оволодіння словником до лексичної теми “A job well done”, набуття здатності вести 

розмову на теми “Work places, business, professions”, дискутувати на темy “Money”. 

Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Оволодіти такими формами письмової 

комунікації як “Letters of application”. Теоретичне та практичне опанування теми 

“Conditionals and wishes”. Домашнє читання роману Девіда Лоджа “Changing Places” або В. 

С. Моема “Theatre” з паралельним опрацюванням відповідних прочитаним сторінкам уроків 

з навчально-методичних посібників. Формування умінь і навичок вживання лексики до теми 

“Elections in the USA”, набуття здатності вести розмову на теми політичних дебатів в США.  

6. Оволодіння словником до лексичної теми “Medicine. Health problems”, набуття здатності 

вести розмову на теми “Sport and exercise”, дискутувати на теми “Fitness. Treatments”. Вміти 

швидко й спонтанно висловлюватись без очевидних труднощів у доборі виразів . Гнучко й 

ефективно користуватись мовою з різними цілями. Виражати думку у формі чіткого, добре 

структурованого тексту, висловлюватись досить поширено. Розуміти довгі та складні фахові 

медичні тексти, оцінюючи особливості їхнього стилю. Знати типову схему написання 

“Combined transactional tasks” та оволодіти цією формою письмової комунікації. Теоретичне 

та практичне опанування теми “Inversion. Modal verbs”. Опанування та правильне вживання 

граматичних конструкцій. Завершення читання та фінальне обговорення роману Девіда 

Лоджа “Changing Places” або В. С. Моема “Theatre” з опрацюванням відповідних решті 



сторінкам уроків з навчально-методичних посібників. Формування умінь і навичок вживання 

лексики до теми “ Education in the world”, набуття здатності вести розмову на тему освіти в 

Європейському Союзі. 

7. Оволодіння словником до лексичної теми “Live and learn“ та набуття здатності вести 

розмову/дискусію на ці теми. Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Чітко 

формулювати думки й точки зору по даній темі та вміти  донести свої погляди у повному 

обсязі до інших співрозмовників. Уміти подати детальний опис певних освітніх систем. 

Теоретичне та практичне опанування теми «Relative Clauses». Вміти проводити граматичний 

аналіз речень у тексті в обсязі пройденого нового морфологічного та синтаксичного 

матеріалу. Оволодіти такими формами письмової комунікації як “Information sheets”. 

Домашнє читання роману Ф.С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі». Формування умінь і 

навичок вживання лексики до теми “ Communication and the media”. 

8. Оволодіння словником до лексичної теми “The image business. Shop around” та набуття 

здатності вести розмову/дискусію на теми “The fashion industry. Shopping. Advertising. The 

visual arts”. Представити чіткі, детальні висловлювання на дану тему, розвиваючи окремі 

точки зору. Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Оволодіти такими формами 

письмової комунікації як “Competition entries”. Повторення основних видів письмової 

комунікації, засвоєних у курсі навчання. Теоретичне та практичне опанування темою 

“Indirect speech and reporting verbs. Articles and punctuation”. Домашнє читання роману Ф.С. 

Фіцджеральда «Великий Гетсбі», дискусія по роману загалом. Формування умінь і навичок 

вживання лексики до теми “ Power and social issues”, набуття здатності вести розмову на теми 

невербальної комунікації. 

 
 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 
Змістовий модуль 1. 

Happiness, career and success.  Non-finite Verbal Forms (Gerund and Infinitive). Writing: 

Formal and Informal Letters. Individual Reading (50 pages of the British XIX-century novel). 

Home Reading of David Lodge’s ‘Changing Places’ (p. 7-22) / W.S. Maugham’s ‘Theatre’ 

(Chapters 1-4, p.10-49). Get to know the news/ English Online: In The News, Proficiency 1, p.4-

11. Crime Issues in the news (U.S. child guilty of mother’s murder; Teacher on Trial for 

Attacking Student). 

 

Змістовий модуль 2. 

Leisure, hobbies and entertainment. Stative verbs. Present Tenses. Writing: Reviews. 

Individual Reading (50 more pages of the British XIX-century novel, total of 100 pages). Home 

Reading of David Lodge’s ‘Changing Places’ (p. 22-53) / W.S. Maugham’s ‘Theatre’ (Chapters 

5-7, p. 50-71). Crime Issues in the news ( brawls and organized crime)II  (Jordan Politician Pulls 

Gun in TV Debate; Six shot dead in Mafia revenge killing). Crime Issues in the news (big 

cheats) III (Fast food fingertip mystery; Missing Australian PM mystery solved). 

 

Змістовий модуль 3. 
Family. Media. Characteristics. Appearances. The Past. Used to and Would. Writing: Articles. 

Individual Reading (50 more pages of the British XIX-century novel, total of 150 pages). Home 

Reading of David Lodge’s ‘Changing Places’ (p. 55-83) / W.S. Maugham’s ‘Theatre’ Chapters 

8-10, p. 73-93). Scientific Advances that make news I (Computers 'to match man by 2029'; 

Scientists Find Oldest Human Ancestor) Scientific Advances that make news (21st century 

challenges) II (Secret weapon to be used in fight against terrorism; Twitter helps stop California 

suicide). 
 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=A+teacher+in+England+is+on+trial+for+attacking+a+teenage+student+with+a+metal+dumbbell.+&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.breakingnewsenglish.com%2F1004%2F100429-teachers.html&ei=dNRUUcGTMqmL7Ab294HABA&usg=AFQjCNGvM4wGEvy2gqq1gW_odoh7EXdDJw&bvm=bv.44442042,d.ZWU
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=A+teacher+in+England+is+on+trial+for+attacking+a+teenage+student+with+a+metal+dumbbell.+&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.breakingnewsenglish.com%2F1004%2F100429-teachers.html&ei=dNRUUcGTMqmL7Ab294HABA&usg=AFQjCNGvM4wGEvy2gqq1gW_odoh7EXdDJw&bvm=bv.44442042,d.ZWU
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=US+scientist+has+predicted+that+computers+will+be+as+&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.breakingnewsenglish.com%2F0802%2F080221-robots.html&ei=OtdUUdPfDceO7QbNvIGQDA&usg=AFQjCNEiRA6H7FDkmp3cpN79oN_qNMQfow&bvm=bv.44442042,d.ZWU
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=US+scientist+has+predicted+that+computers+will+be+as+&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.breakingnewsenglish.com%2F0802%2F080221-robots.html&ei=OtdUUdPfDceO7QbNvIGQDA&usg=AFQjCNEiRA6H7FDkmp3cpN79oN_qNMQfow&bvm=bv.44442042,d.ZWU


Змістовий модуль 4. 

Our changing world. Crime and punishment. The Passive. The Causative. The Future. 

Writing: Reports and Proposals. Individual Reading (the remainder of the British XIX-century 

novel). Home Reading of David Lodge’s ‘Changing Places’ (p. 83-98, 104-118) / W.S. 

Maugham’s ‘Theatre’ (Chapters 11-14, p. 94-131). 

Scientific Advances that make news (21st century challenges) III (Television shoes; Artificial 

Brain; Scientists can make things invisible). Health Issues in the news  (Addictions) I (40-a-day 

smoking baby shocks Indonesia; UK doctors drink/drug problem). 

 

Змістовий модуль 5. 

Work places and professions. Business and money. Conditionals and wishes. Writing: 

Letters of application. Home Reading of David Lodge’s ‘Changing Places’ (p. 119-186) / W.S. 

Maugham’s ‘Theatre’ (Chapters 15-16, P. 131-195). Elections in the USA. Michelle Obama 

DNC speech 2012 complete ‘how hard you work ’more important than income’. President  

Barack Obama's 2013 inaugural address. 

 

3. Рекомендована література 

 
Основна література 

 

Evans V., Dooley J. Upstream advanced: student’s book. – Express publishing, 2002 ISBN-10-1-

84325-956-7 

Evans V., Dooley J. Upstream advanced: workbook. – Express publishing, 2002 ISBN-13-9781-

84325-956-5 

A.J. Thomson and A.V. Martinet. A Practical English Grammar.  – Oxford University Press, 
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256 p. 
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F.S. Fitzgerald. The Great Gatsby. – Penguin Classics, 2000. – 240 p. 

 

Додаткова література 
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Oxford collocations dictionary for students of English. – Oxford: OUP, 2002. ISBN-13-978-019-

431243-1 

Scharma P. International Herald Tribune: Reading the News. – USA: Thomson, 2007. ISBN-13-

978-1-4240-0381-5 

Skipper M. Advanced grammar and vocabulary: student’s book. – Express publishing, 2002 

ISBN 1-84325-509-x 

Swan M. Practical English usage. – Oxford: OUP, 1996. ISBN 019- 4421- 46- 5 

The Oxford dictionary and thesaurus. – Oxford: OUP, 1997. ISBN 0-19-860171-9 

 

Інтернет-джерела 
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2. http://piersmorgan.blogs.cnn.com/ 

3. http://live.cnn.com/ 

4. http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service 

5. http://www.youtube.com/watch?v=IVGAI8o5i4o 
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11.  http:// www. huffingtonpost.com 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
Іспит 

 

В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу система 

контролю з основної мови  охоплює поточний модульний контроль та підсумковий 

модульний контроль  . 

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 

Оцінювання результатів навчальних досягнень студентів з дисципліни “Основна 

мова (англійська)” для студентів 3-го курсу (бакалаврів) здійснюється згідно з 

результатами поточного контролю (макс. 25 балів), модульного контролю (макс. 25 балів) 

та підсумкового контролю (іспиту) (макс. 50 балів) і оцінюється за 100-бальною шкалою.  

Оцінювання самостійної роботи (0-12,5 балів) враховує успішність опрацювання 

матеріалу та виконання завдань для самостійної роботи. Протягом семестру 

виставляються 2 підсумкові поточні оцінки (макс. 25 балів). 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість підготовки 

(усне опитування, перевірка 

письмових завдань) 

% правильних відповідей 

5    (12,5) відмінна 100 – 90 

4    (10) дуже добра 89 – 81 

3    (7,5) добра 80 – 71 

2    (5) задовільна 70 – 61 

1    (2,5) достатня 60 – 51 

0 незадовільна 50 і менше 

http://www.ted.com/
http://piersmorgan.blogs.cnn.com/
http://live.cnn.com/
http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service
http://www.youtube.com/watch?v=IVGAI8o5i4o
http://www.economist.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.nytimes.com/pages/opinion/index.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
http://www.global/


 

Оцінювання письмових модульних робіт (0-12,5 балів) враховує рівень 

сформованості знань та вмінь на проміжному етапі вивчення навчальної дисципліни. 

Протягом семестру проводяться 2 письмові модульні тестування (макс. 25 балів). 

 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість підготовки 

(модульне тестування) 

% правильних відповідей 

5    (12,5) відмінна 100 – 90 

4    (10) дуже добра 89 – 81 

3    (7,5) добра 80 – 71 

2    (5) задовільна 70 – 61 

1    (2,5) достатня 60 – 51 

0 незадовільна 50 і менше 

 

Підсумкове оцінювання (іспит) проводиться у письмовій формі (макс. 50 балів). 

 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість підготовки 

(перевірка письмових 

завдань) 

% правильних відповідей 

5    (50) відмінна 100 – 90 

4    (40) дуже добра 89 – 81 

3    (30) добра 80 – 71 

2    (20) задовільна 70 – 61 

1    (10) достатня 60 – 51 

0 незадовільна 50 і менше 

 

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS 

Кількість балів Оцінка ECTS Визначення Екзаменаційна 

оцінка 

100 - 90 A Відмінно Відмінно 

89 - 81 B Дуже добре Добре 

80 - 71 C Добре 

70 - 61 D Задовільно Задовільно 

60 - 51 E Достатньо 

50 і менше F Недостатньо Незадовільно 

 

 

5.     Засоби діагностики успішності навчання   

 поточні та підсумкові тести 

 контрольні модульні роботи 

 письмові роботи на іспиті 

 

Зразки модульних тестів 



 

MODULE TEST 1 

V 1      

1. Match the words on the left with their definitions on the right: 

 

To proceed 

To precede 

Agreeable 

Restlessly 

Curtly 

Hostile 

Zest 

Indigent 

Excessive 

Squalor 

a) quickly, laconically 

b) pleasant and easy to like 

c) suffering from extreme poverty 

d) dirty and unpleasant conditions 

e) to happen before sth, or come before 

sth/sb 

f) eager interest and enjoyment 

g) greater than what seems reasonable 

or appropriate 

h) to continue doing sth, to do sth next 

i) deliberately unfriendly towards sb, 

opposing  sb’s plan or idea 

j) actively, nervously, in an unquiet way 

 

 

2. Supply the words for the following collocations: 

a) to ___________ counter-pressures 

b) to ___________ a mistake 

d) to ___________ into categories 

e) to ___________ in mind 

f) to ___________ somebody insane 

 

3. Insert the phrasal verbs in the grammatical form needed: 

 

to turn up to fall back on 

to take over  to set up 

to give away to take in 

to show off to get at 

 
a) The exchange scheme was _______________to mark this coincidence. 

b) The odds against such a ratio _______________by chance must be astronomical.  

c) Zapp, his stock of blasphemy and obscenity threadbare from everyday use, ends to 

_____________ such quaintly genteel oaths in moments of great stress. 

d) It is, he explains to himself, because he is bored with the journey, glad of company for the 

last, long hours of his interminable flight; but, truthfully, it is because he wants to ________________. 

e) An extraordinary plausible fibber, Boon, even after years of close acquaintance he could 

_________ you ______, it was only the vagrant eye that _________ him _______.   

f) Morris felt he understood more deeply, now, what McLuhan was __________________… 

g) I gather from Busby that you’ll probably be __________________ my tutorial groups.  

 

4.  Insert the phrases into the appropriate slots minding the capital/ lowercase letters:  

 

figured it out too   he felt in his bones it came back to him 

in the picture hit upon the same idea             the word got round 

in the shade that rang a distant bell off the peg 

     

a) It happened that the architects of both campuses independently ______________________ … 



b) Hilary, who was growing bored with Augustan pastoral poetry, returned her books to the 

library, bought a wedding dress ______________________ at C&A, and flew out to join him on the 

first available plane. 

c) ‘You _______________________ !’ he exclaims. 

d) ‘let me put you ____________________ __ about the situation in Euphoria.’ 

e) Then at last ________________________ that Morris was going to England on his own, and 

all was clear… 

f) _________________________ that he wasn’t going to enjoy England…  

g) … he recognized none of the nameplates here except the one on the door Miss Slade finally 

stopped at: MR P. H. Swallow. _______________________ … 

h) He recalled Luke Hogan… holding a letter from Swallow in his enormous fist (a handwritten 

letter, again, ___________________________)… 

 

i) …the Staff House was built like a Hilton, putting Euphoric State’s Faculty club quite 

__________________________. 

 

LISTENING  

Mark the statements as true or false: 

a. A massacre happened at a movie theater in the USA. T / F 

b. The killer was an uneducated man who lived locally. T / F 

c. The killer dressed up as The Penguin – a character from Batman. T / F 

d. The Paris premiere of the new Batman movie was cancelled. T / F 

e. Barack Obama requested that flags be lowered in the U.S.A. T / F 

f. The guns used in the killing were bought illegally. T / F 

g. This latest massacre happened near the scene of a 1999 gun massacre. T / F 

h. There are around 92 million guns in the USA. T / F 

Complete the words in the sentences: 

1. Muslim women r_____________ to desperate ways to hide their pregnancies. 

2. Mr Murad is planning to f__________ charges of attempted murder against Mr 

Shawabka 

3. Younger scientists s__________ a rat and accused him of manipulating data. 

4. We will do whatever it takes to res_______ law and order and to rebuild our 

communities. 

5. Human rights groups say at least 38 more co__________ are threatened with imminent 

execution. 

6. Unlike in earlier protests, Syria’s security forces did not use l________ force. They fired 

their guns into the air instead of on crowds. 

7. Mayor Gordillo has immunity from p__________ under Andalusian law and so can break 

the law without being arrested. 

8. Nepal's Embassies in the region say they deal with numerous cases of al____________ 

physical or sexual abuse, as well as complaints about unpaid wages and terrible 

conditions. 

9. 800,000 r____________ fled across borders, seeking protection in neighbouring 

countries. 

10. It is time for the Syrian government to stop repressing their citizens and start responding to their 
a__________. 

 



V1  



MODULE TEST 2      

V1    

 

 
Divide the following words into two columns according to the stressed syllable  

(1st column – 1st syllable stressed,                      2nd column – other syllables stressed): 

 

A colleague, conspiracy, parody, satire, to guffaw, a terrace, nausea, hostile, a candidate, urbane, 

a fascist, to humiliate, terrific, to peruse. 

 

Choose the synonyms for the following words: 

 

Brave – a) daring  b) lavish  c) plush  d) meek  e) plucky 

Sacred – a) blessed  b) divine  c) holy  d) spiritual  e) faint 

To repent – a) to inquire  b) to confess  c) to regret  d) to accost  e) to collide 

Nonplussed– a) perplexed  b) puzzled  c) pathetic  d) bewildered  e) confused 
Insert the necessary prepositions and adverbs prompted by the context: 
 

a) Her eyes raked him ____head ____ foot as though she suspected that he had concealed Boon 

somewhere ___ his person.  



b) Philip choked _____ his drink.  

c) _____ all modesty Morris imagined he must be the biggest fish ever to swim _____ this academic 

backwater…  

d) He ushered Philip _____ the spacious living-room … and helped him _____ a gin and tonic of giant 

proportions.  

e) _____ practice, once you’re appointed they can never get rid _____ you…  

f) O’Shea complimented Morris extravagantly ____ his car…   

g) This new behaviour implied that they all knew perfectly well who he was, thus making any  

attempt ____ self-introduction ____ his part superfluous… 
h) He guessed she was _____ her mid-thirties. 
i) What’s the matter ___ your hand? – I burned it ___ my cigar. 

Read the article and tick () A, B, C or D. 

A 58-year-old grandmother has been banned (1) ____ flying with Australia's national (2) ____ 

Qantas after she got drunk and punched a man in the face on a flight from Australia to New 

Zealand. Courts also ordered the granny (Mrs M) to pay the airline nearly US$18,000 for (3) 

____ to return to Melbourne Airport. She also received a 4-month jail sentence suspended for 

two years. Mrs M had a history of (4) ____-social behaviour on airplanes. She was involved (5) 

____ an incident on a Virgin Airlines flight last year and was fined for using bad language and 

smoking on the flight. If she is found guilty again of such behaviour, she will end (6) ____ in 

prison. Qantas has banned her from its flights for at least ten years. 

Mrs M, a former nurse, was flying to New Zealand to see her children. She got drunk on the 

flight and began (7) ____ abusing other passengers and the flight attendants. She then started 

punching and headbutting the seat in front of her. A male passenger then asked her to be quiet. 

(8) ____ this, she stood up, (9) ____ into a rage and punched him hard in the face. He required 

(10) ____ on his 6cm cut. Court judge Luisa Bazzani said Mrs M's behaviour was "appalling". 

She said: "Those passengers affected (11) ____ your…behaviour were unable to remove 

themselves from the situation." She added: "The assault by you of a fellow passenger (12) ____ 

any provocation is particularly concerning." 

1.  (a)  by  (b)  for  (c)  through  (d)  from  

2.  (a)  poster  (b)  jetsetter  (c)  carrier  (d)  aviator  

3.  (a)  had  (b)  having  (c)  has to  (d)  have  

4.  (a)  anti  (b)  post  (c)  pre  (d)  non  

5.  (a)  on  (b)  at  (c)  in  (d)  by  

6.  (a)  down  (b)  along  (c)  over  (d)  up  

7.  (a)  speaking  (b)  verbally  (c)  oral  (d)  conversation  

8.  (a)  At  (b)  By  (c)  When  (d)  As  

9.  (a)  ran  (b)  flew  (c)  jetted  (d)  sprinted  

10.  (a)  embroidery  (b)  knitting  (c)  stitches  (d)  thread  

11.  (a)  by  (b)  at  (c)  on  (d)  as  

12.  (a)  passing  (b)  via  (c)  took  (d)  without  

 

 FAKE: What are the pros and cons of faking these items (at least 2 for each)? 

 
 

 Pros Cons 

Rolex watch   

Driving license   

 

 



Fill in the gaps with missing prepositions: 

 
1. Instead of handing .......... a hefty jail term to Richard Rochford for burgling three homes in five 

days, Judge Peter Bowers was sympathetic. 
2. The actions of the captain came .......... suspicion. 

3. The Syrian leader blames the recent violence on armed gangs and has vowed to clamp ........   
......... any further unrest. 

4. President Jammeh himself came …… power in a military coup in 1994. 
5. Last year, Indonesia introduced a ban .......... women working as maids in the region. 
6. Muntazer Al-Zaidi was due to appear in court on December 31st but his lawyers have appealed 

........... his charges. 
7. Professor Khalid Aziz  discovered that non-English accents are more conducive ......... 

commercial success in Britain. 
8. Mr Gordillo defended his role in stealing food for the less well-.......... He said: "There are people 

who don't have enough to eat. In the 21st century, this is an absolute disgrace." 
9. Inflation has steadily chipped ...........  .......... our savings. 
10. France's second city is in the grip of a violent turf war ............ drugs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразки екзаменаційних завдань 

EXAMINATION REQUIREMENTS 

Students will be asked to write a) a formal letter, b) an informal letter, c) an 
essay, or d) an article (250-300 words long, opinion-based writing) on the topics 

covered before the exam. 
Evaluation of the exam paper will depend on a number of criteria: 

- clarity and logical organization of arguments; 

- grammatical accuracy and appropriateness; 

- appropriate use of vocabulary;  

- sufficient range of vocabulary: sophisticated vocabulary, use of idioms, collocations, 

phrasal verbs, linking words and phrases.  

 

 

 

 

 

EXAMINATION PAPER     
V1    



 



Find the appropriate translations for the following lexemes: 

Reassurance – a) заспокоєння   b) пошук   c) запевнення   d) ностальгія 

Forlorn – a) покинутий   b) величезний   c) формальний   d) зневірений 

Obscure – a) похмурий, тьмяний   b) неясний, невиразний  c) сміливий, безстрашний  d) 

улесливий, догідливий 

Misgiving – a) подавання   b) передчуття поганого  c) побоювання  d) перестрахування 

To resume – a) відновлювати, продовжувати  b) брати назад, знову здобувати              c) 

стомлювати, набридати  d) хвилювати, тривожити 

To cease – a) схопити  b) припиняти   c) переставати  d) здавати в оренду 

To pursue – a) оплачувати  b) добиватися  c) передувати  d) переслідувати 

Odd – a) непарний  b) випадковий   c) зайвий   d) дивний 

 

Choose the synonyms for the following words: 

Self-conscious – a) confident in oneself  b) self-confident  c) shy  d) timid  e) reserved 

To reckon – a) to guess  b) to bestow  c) to suppose  d) to relieve  e) to think 

Precocious – a) premature  b) previous  c) precious  d) supreme  e) untimely 

Vulnerable – a) sensitive  b) weak  c) sensible d) fervent  e) ardent 

To conceal – a) to hide b) to confirm c) to disguise d) to claim e) to assign 

Vast – a) huge  b) capacious c) ambiguous  d) enormous  e) balmy 

Sacred – a) blessed  b) divine  c) holy  d) spiritual  e) faint 

Nonplussed– a) perplexed  b) puzzled  c) pathetic  d) bewildered  e) confused 

 

Match the words on the left with their definitions on the right: 

 

1) Reciprocal 

2) Redundant 

3) A smudge 

4) To discard 

5) To allocate 

6) Solace 

7) Miscellaneous 

8) To waver 

9) Excessive 

10) A fallacy 

a) not needed or useful 

b) a dirty mark with no clear shape  

c) a false idea that many people believe is true  

d) to give something officially to somebody/something for a particular 

purpose  

e) involving two people or groups who agree to help each other or 

behave in the same way to each other  

f) to hesitate and be unable to make a decision or choice  

g) a feeling of emotional comfort when you are sad or disappointed;  a 

person or thing that makes you feel better or happier when you are sad 

or disappointed  

h) consisting of many different kinds of things that are not connected 

and do not easily form a group  

i) greater than what seems reasonable or appropriate  

j) to get rid of something that you no longer want or need  

 

 

Translate the sentences using words and expressions from the box: 

give clue to      mend      predator     long-term     drop out     minority         sweeping     wreckage     

appeal     take the lead     launch      marvel      rally         at stake    evasive    underway     robust     

artwork     gnaw at       rural     maul      ingenious 

1) Боротьба за виживання між хижаками та їх жертвами ведеться з початку створення 

світу. 

2) Даний майстерний винахід обіцяє людству справжній прорив у галузі кібернетики.  

3) Вищі наукові заклади змушені випрошувати в уряду кошти. 



4) Раду Безпеки було наділено широкими повноваженнями з початком  

антитерористичної операції.  

5) Українець вибув із змагань у стрибках з трампліна на ХХ Олімпіаді через травму 

коліна 

Underline the odd word out. 

 
1. Floyd Mayweather Junior, otherwise known as "the money", pocketed/scooped/stole $85 million 

from his two fights.  
2. That seemed to be the final straw as Jordanian politician lost his cool/snapped/fled into rage. 

3. The raw/brawl/row/clash has now gone viral on the Internet 
4. The illegal drug trade used to be run by the Marseille and Corsican 

highworld/underworld/downworld. 

5. He pleaded not guilty today to a felony/crime/misdemeanor charge of first-degree assault. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни 

 “ Перша іноземна мова (4 курс)”) 

 

Найменува

ння 

показників  

Галузь 

знань, 

спеціальніс

ть, 

освітньо-

кваліфікацій

ний рівень 

Характеристик

а навчальної 

дисципліни 

денна 
форма 

навчан
ня 

заочна 
форма 

навчан
ня 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС — 10 (15*) 

Галузь 

знань 

03. 

Гуманітарні 

науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

 

Модулів – 4 

спеціальніс

ть 

035 Філологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 
2019-2020 

Змістових 

модулів –  8 

Спеціалізаці

я 

035.04 

германські 

мови та 

літератури 

(переклад 

включно). 

 Освітня 

програма: 

Англійська 

мова  і 

література 

 

2019-й 2020-й 

Семестр 

Загальна 

кількість 

годин – 

300 (450*) 

годин 

  

7-й 6-7 

Лекції 



Тижневих 

годин для 

денної 

форми 

навчання: 

аудиторни

х – 7 

самостійно

ї роботи 

студента – 

6,5 

Освітньо-

кваліфікацій

ний рівень: 

бакалавр 

 

- - 

Практичні, 
семінарські 

182 год. 80 год. 

Лабораторні 

-- год. -- год. 

Самостійна 
робота 

118 год. 370 год. 

 

Вид контролю: 

іспит 

* заочна форма 

 

 

 

 

 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета  Набуття комунікативної 

компетентності з англійської мови на 

рівні С2. 

Завдання Поглиблення знань 

нормативної граматики сучасної 

англійської мови, набуття навичок 

академічного письма, аудіювання, 

зокрема мас-медійних текстів, 

аналітичного читання на рівні С2.  
В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

близько 8000 – 9000 слів і мати аналогічний пасивний лексичний запас (тобто 

разом понад 16000 слів)  

нормативну граматику сучасної англійської мови з усвідомленням ареальних 

варіантів, 

особливості передачі і декодування імпліцитної комунікативної інформації, 

особливості жанрів, регістів, стилів, дискурсів англійської мови, 



лінгвокультурну, соціолінгвістичну інформацію, необхідну для досягнення 

комунікативної компетенції на рівні С2. 

вміти: вільно і правильно спілкуватися англійською мовою з дотриманням 

усіх фонетичних, лексико-синтаксичних і граматичних норм у різних 

комунікативних ситуаціях відповідно до загальноєвропейського рівня С 2, 
розуміти широкий спектр складних та об’ємних текстів і розпізнавати 

імпліцитне значення;  
аналізувати морфологічні та синтаксичні явища системи англійської мови;  

  працювати з різного роду діловими паперами; проводити ділові переговори, 

телефонні розмови, організовувати зустрічі, 
активно використовувати близько 8000 – 9000 слів і мати аналогічний 

пасивний лексичний запас (тобто разом понад 16000 слів), 

вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і 

зробити аргументований виклад у зв’язній формі, 

висловлюватись спонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші 

відтінки смислу у доволі складних ситуаціях, 

читати та аналізувати складний за структурою текст і літературні твори. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

 
Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового 

модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

ЗМ 1  Getting the message across: means of 

communication. Ways of speaking. 

Facial expressions. Introduction to 

media studies: definition of 

‘media’ and ‘media studies’, key 

principles of media literacy. TED 

presentation by Ben Beaton “The key 

to the media’s hidden codes”. The 

mass media in Britain and the USA. 

Newspaper parts and layouts. Typology 

of newspaper articles. How to read 

the newspaper for information and 

enjoyment. Florence Nightingale. 

Cassandra (written, 1852-59; 

20 



published, 1928). Oscar Wilde. The 

Importance of Being Earnest 

(performed, 1985; published, 1899). 

Bernard Shaw. Mrs.Warren’s 

Profession (written, 1893; published 

1898). Modal verbs. Writing: 

expressing opinions in essays, 

letters and articles. 

ЗМ 2  Education, educational systems, 

literacy. Not a level playing field: 

Closing disparities in education. 
Private Schools. The proliferation of 
‘Mickey Mouse’ Degrees. Vocational 

Training: a boon or a bane? The 

Handicapped: special education and 

issues of inclusion and integration 

in the classroom. Media and 

journalism. Understanding newspaper 

headlines. Lexical and grammatical 

features of headlines. Headline 

vocabulary acquisition. Analyzing 

newspaper articles. Language to use 

in order to make a newspaper review. 

Understanding facts and opinions in 

texts. Understanding bias, prejudice 

and stereotype in media texts. Case-

study of a certain event or 

phenomenon. Stereotype issues in the 

movies “Spanglish” and “All is 

illuminated”. E.M.Forster. The Road 

from Colonus (1911). Virginia Woolf. 

The Mark on the Wall (1921). Modern 

Fiction (1925). A Room of One's Own 

(1929). Professions for Women 

(published, 1942). A Sketch of the 

Past (written, April1939 – November 

1940; published, 1978). James Joyce. 

The Dead (1914). Conditionals. The 

Passive. Writing: Making suggestions 

and recommendations in letters and 

articles. Letters to the press and 

20 



authorities. Writing headlines. 

ЗМ 3  Means of transport. Technology. 

Travel. Places to visit. Practising 

interview skills. Talking and writing 

about celebrities. Observing a 

celebrity being interviewed. Planning 

and writing a newspaper article. The 

notion of ‘house style’ in 

publishing houses. D.H.Lawrence. Odor 

of Chrysanthemums (1911, 1914). The 

Horse-Dealer’s Daughter (1922). Why 

the Novel Matters (1936). Katherine 

Mansfield. The Daughters of the Late 

Colonel (1922). Inversion. Writing: 

Descriptive and narrative articles. 

20 

ЗМ 4  The science of life. Medicine. 

Health. Illnesses. Healthy eating. 

The nature of happiness: What makes 

people happy. Radio. Responsibilities 

of a radio presenter as depicted in 

the film “Accidental husband”. 

Understanding the language of radio 

programs. Types of radio stations. 

George Orwell. Politics and the 

English Language (1946, 1947). Samuel 

Beckett. Happy Days (1961). Reported 

speech. Tense revision. Writing: 

Assessment reports. Reports making 

suggestions.  

20 

ЗМ 5  The art of entertainment. Festivals. 

Cultural events. Music. Art. Cinema. 

Briefing someone over the phone. 

Viewing the episode of radio address 

to the nation from the film “The 

King’s speech”. Magazines. The 

language of magazine covers. Doris 

Lessing. To Room Nineteen (1963). 

Edna O’Brien. Sister Imelda (1981). 

Gerund. Infinitive. Writing: Reviews 

(reviewing films, festivals, books, 

restaurants and products).  

20 

ЗМ 6  Born to win! Sports personalities. 

Kinds of sport. World records. 

18 



Respect. Racism. Politics. Social 

issues. Human rights. Visuals and 

photos. Giving instructions for a 

professional photo shoot. Analyzing 

photos from “The National 

Geographic”. Magazine covers by 

Norman Rockwell. Reading true-to-life 

stories. Tom Stoppard. The Real 

Inspector Hound (1968). Susan Hill. 

How Soon Can I Leave? (1973). Future 

tenses. Relative clauses. Writing 

discursive essays. Developing an 

argument, balancing points of view. 

Proposals (format and content; 

appropriate vocabulary and style).  

ЗМ 7  Another day, another dollar. 

Ambition is morally a two-sided 

street. Individuality and ambition 

are firmly linked. Review of modern 

TV programs: sitcoms, adverts and 

broadcasts. The language of 

television production. Planning 

agenda of a news broadcast. Film 

making. Criteria of movie analysis. 

Movies as a media phenomenon 

(“Twilight Saga”). Harold Pinter. 

The Dumb Waiter (1960). Tom Stoppard. 

The Real Inspector Hound (1968). 

Participles. Writing: Formal letters 

(letters of application, 

recommendation, complaint and 

apology). 

16 

 ЗМ 8  Work and business. The workplace. 

Careers. Professional skills. 

Screenplay and dialogue features. 

Oscar ceremonies and nominees. Taboo 

issues in media language and movies. 

Analysis of all the essays read 

during the semester. Concession and 

comparison. Review of writing tasks.  

16 

 
РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ 

Змістові  



модулі Зміст умінь, що забезпечується 

ЗМ 1  Оволодіння словником до лексичної 

теми «Getting the message across: means of communication. 

Ways of speaking. Facial expressions. Introduction to media 

studies: definition of ‘media’ and ‘media studies’, key 

principles of media literacy» та набуття 

здатності вести розмову/дискусію на 

тему «TED presentation by Ben Beaton “The key to the 

media’s hidden codes”. The mass media in Britain and the USA. 

Newspaper parts and layouts. Typology of newspaper articles. How 

to read the newspaper for information and enjoyment». 

Лінгвістичне структурування 

тематичної лексики. Домашнє читання 

з паралельним опрацюванням 

відповідних прочитаним сторінкам 

завдань з навчально-методичних 

посібників: Florence Nightingale. Cassandra (written, 

1852-59; published, 1928). Oscar Wilde. The Importance of Being 

Earnest (performed, 1985; published, 1899). Bernard Shaw. 

Mrs.Warren’s Profession (written, 1893; published 1898).  

Теоретичне та практичне 

опанування теми “Modal verbs”. Оволодіти 

такими формами письмової 

комунікації як вираження думки в 

есе, листах та статтях.  

ЗМ 2  Оволодіння словником до лексичної 

теми «Education, educational systems, literacy. Not a level 

playing field: Closing disparities in education. Private 

Schools. The proliferation of ‘Mickey Mouse’ Degrees. 

Vocational Training: a boon or a bane? The Handicapped: special 

education and issues of inclusion and integration in the 

classroom. Media and journalism. Understanding newspaper 

headlines. Lexical and grammatical features of headlines. 

Headline vocabulary acquisition. Analyzing newspaper articles. 

Language to use in order to make a newspaper review» та 

набуття здатності вести 

розмову/дискусію на тему «Challenges of 

University education. Understanding facts and opinions in texts. 

Understanding bias, prejudice and stereotype in media texts. 

Case-study of a certain event or phenomenon. Stereotype issues 

in the movies “Spanglish” and “All is illuminated”. 

Listening to and interpreting Ken Robinson's TED talk How to 

escape education's death valley. 



Лінгвістичне структурування 

тематичної лексики. Домашнє читання 

з паралельним опрацюванням 

відповідних прочитаним сторінкам 

завдань з навчально-методичних 

посібників: E.M.Forster. The Road from Colonus (1911). 

Virginia Woolf. The Mark on the Wall (1921). Modern Fiction 

(1925). A Room of One's Own (1929). Professions for Women 

(published,1942). A Sketch of the Past (written, April1939 – 

November 1940; published, 1978). James Joyce. The Dead (1914). 

Теоретичне та практичне 

опанування тем “Conditionals. The Passive”. 

Розвиток навичок перекладу 

пасивних конструкцій на українську 

мову. Опанування структур, в яких 

зазначено суб’єкт дії з 

прийменником by та структур без 

суб’єкта дії, неозначено особовими 

структурами, багатослівними 

номінативними одиницями. Оволодіти 

такими формами письмової 

комунікації як «making suggestions and recommendations 

in letters and articles. Letters to the press and authorities». 

ЗМ 3  Оволодіння словником до лексичної 

теми «Means of transport. Technology. Travel. Places to 

visit» та набуття здатності вести 

розмову/дискусію на теми «Talking and 

writing about celebrities. Observing a celebrity being 

interviewed. The notion of ‘house style’ in publishing 

houses». Лінгвістичне структурування 

тематичної лексики. Уміння подати 

детальний опис подорожі. Домашнє 

читання з паралельним 

опрацюванням відповідних 

прочитаним сторінкам завдань з 

навчально-методичних посібників: 

D.H.Lawrence. Odor of Chrysanthemums (1911, 1914). The Horse-

Dealer’s Daughter (1922). Why the Novel Matters (1936). 

Katherine Mansfield. The Daughters of the Late Colonel (1922). 

Теоретичне та практичне 

опанування теми «Inversion». Оволодіти 

такими формами письмової 

комунікації як «Descriptive and narrative articles» 



ЗМ 4   Оволодіння словником до лексичної 

теми «The science of life. Medicine. Health. Illnesses. 

Healthy eating. Saving the planet and its inhabitants. Radio. 

Responsibilities of a radio presenter as depicted in the film 

“Accidental husband”. Understanding the language of radio 

programs. Types of radio stations», набуття 

здатності вести розмову на теми 

«Understanding the language of radio programs. Types of radio 

stations», дискутувати на темy «Responsibilities 

of a radio presenter as depicted in the film “Accidental 

husband”». Interpreting of TED talk by Nancy Etcoff: Happiness 
and its Surprises 
Лінгвістичне структурування 

тематичної лексики. Вміло вести 

дискусію, наводячи аргументи і 

факти,  оперуючи протиставленнями, 

переконувати співрозмовника у 

своїй точці зору. Домашнє читання з 

паралельним опрацюванням 

відповідних прочитаним сторінкам 

завдань з навчально-методичних 

посібників: George Orwell. Politics and the English 

Language (1946, 1947). Samuel Beckett. Happy Days (1961). 

Теоретичне та практичне 

опанування тем «Reported speech. Tense revision». 

Впевнено використовувати необхідні 

конструкції і часи для переведення 

прямої мови у непряму. Безпомилково 

розрізняти речення з непрямою 

мовою,  вміти повертатися з 

висловлення в непрямій мові до 

прямої мови. Оволодіти такими 

формами письмової комунікації як 

«Assessment reports. Reports making suggestions». 

ЗМ 5  Оволодіння словником до лексичної 

теми «The art of entertainment. Festivals. Cultural events. 

Briefing someone over the phone. The Magazines. The language of 

magazine covers», набуття здатності вести 

розмову на тему «the “The King’s speech” film», 

дискутувати на теми «Music. Art. Cinema». 

Лінгвістичне структурування 

тематичної лексики. Розрізняти різні 

типи розваг. Вміти написати 



рецензію на фільм, книгу, концертний 

виступ, репортаж. Знати типову 

схему написання рецензій. Оволодіти 

такими формами письмової 

комунікації як коментар до радіо- чи 

телепередачі. Домашнє читання з 

паралельним опрацюванням 

відповідних прочитаним сторінкам 

завдань з навчально-методичних 

посібників: Doris Lessing. To Room Nineteen (1963). Edna 

O’Brien. Sister Imelda (1981). Теоретичне та 

практичне опанування теми «Gerund. 

Infinitive». Опанування та правильне 

вживання предикативних 

інфінітивних зворотів (синтаксичних 

комплексів з інфінітивом). 

Автоматизація використання 

герундія та інфінітива у мовленні та 

письмі. 

ЗМ 6  Оволодіння словником до лексичної теми «Born to win! Sports personalities. 

Kinds of sport. World records. Respect. Magazine covers by Norman Rockwell. 

Reading true-to-life stories», набуття здатності вести розмову на теми 

«Visuals and photos. Giving instructions for a professional photo shoot. 

Analyzing photos from “The National Geographic”», дискутувати на теми 

«Racism. Politics. Social issues. Human rights». Розуміти коментарі до 

спортивних програм без надмірних зусиль. Вміти швидко й спонтанно 

висловлюватись без очевидних труднощів у доборі виразів. Гнучко й 

ефективно користуватись мовою з різними цілями. Виражати думку у 

формі чіткого, добре структурованого тексту, висловлюватись досить 

поширено. Розуміти довгі та складні фахові тексти, оцінюючи особливості 

їхнього стилю. Знати типову схему написання пропозицій та оволодіти 

цією формою письмової комунікації. Домашнє читання з паралельним 

опрацюванням відповідних прочитаним сторінкам завдань з навчально-

методичних посібників: Tom Stoppard. The Real Inspector Hound (1968). 

Susan Hill. How Soon Can I Leave? (1973). Теоретичне та практичне 

опанування теми «Relative clauses. Future tenses». Опанування та 

правильне вживання граматичних конструкцій.  

 ЗМ 7  Оволодіння словником до лексичної 

теми «Another day, another dollar». Ambition is morally a 

two-sided street. Individuality and ambition are firmly linked. 

The language of television production. Planning agenda of a news 

broadcast. Film making» та набуття здатності 

вести розмову/дискусію на тему 

«Criteria of movie analysis. Movies as a media phenomenon 



(“Twilight Saga”)». Лінгвістичне 

структурування тематичної лексики. 

Уміння подати детальний опис 

проблем. Теоретичне та практичне 

опанування теми «Participles». Вміти 

проводити граматичний аналіз 

речень у тексті в обсязі пройденого 

нового морфологічного та 

синтаксичного матеріалу. Чітко 

формулювати думки й точки зору по 

даній темі та вміти донести свої 

погляди  у повному обсязі до інших 

співрозмовників. Домашнє читання з 

паралельним опрацюванням 

відповідних прочитаним сторінкам 

завдань з навчально-методичних 

посібників: Harold Pinter. The Dumb Waiter (1960). Tom 

Stoppard. The Real Inspector Hound (1968). Оволодіти 

такими формами письмової 

комунікації як листи-скарги, листи-

рекомендації. 

ЗМ 8  Оволодіння словником до лексичної 

теми «Work and business. The workplace. Careers. 

Professional skills. Fragility of democracy» та набуття 

здатності вести розмову/дискусію на 

теми «Screenplay and dialogue features. Oscar ceremonies and 

nominees. Taboo issues in media language and movies». 

Представити чіткі, детальні 

висловлювання на дану тему, 

розвиваючи окремі точки зору. 

Interpreting of TED talk by Alex Gendler and Anthony Hazard "How 

did Hitler rise to power?" 

Лінгвістичне структурування 

тематичної лексики. Повторення 

основних видів письмової комунікації 

засвоєних у курсі навчання. 

Теоретичне та практичне 

опанування темою “Concession and comparison”.  

 
4. Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 



1 
Модуль 1. 

ТЕМА 1. Getting the message across! 

 

 

14 

2 Тема 2. Education  16 

3 Модуль 2.  

Тема 3. Means of transport. 

 

14 

4 Тема 4. The science of life  12 

5 
Модуль 3. 

ТЕМА 5. The art of entertainment. 

 

 

12 

6  

Тема 6. Born to win! Respect!  

14 

7 Модуль 4.  

Тема 7. Another day, another dollar. 

 

14 

8 Тема 8. Work and business. Careers. 14 

                                                                                           

Разом  

118 

 

 

 
4. Самостійна  робота 

          

Самостійна робота студента ІV-ого курсу 

англійської філології полягає 

• в опрацюванні, вивченні і лінгвістичному 

структуруванні тематичної лексики 

• прочитанні і глибокому стилістичному аналізі 

творів художньої літератури, короткий зміст і 

характеристика яких дискутуються на 

аудиторних практичних заняттях 

• підготуванні тематичних рефератів до 

лексичних тем змістових модулів 

• вдумливому опрацюванні і глибокому засвоєнні 

граматичних тем. 

 

Самостійна робота студента ІV (V)-ого курсу 

англійської філології заочної форми навчання 

полягає 

• в опрацюванні, вивченні і лінгвістичному 

структуруванні тематичної лексики 



• прочитанні і глибокому стилістичному аналізі 

творів художньої літератури, короткий зміст і 

характеристика яких дискутуються на 

аудиторних практичних заняттях 

• підготуванні тематичних рефератів до 

лексичних тем змістових модулів 

• вдумливому опрацюванні і глибокому засвоєнні 

граматичних тем. 

Самостійна робота студентів передбачає самостійне 

опрацювання матеріалу курсу, що вивчається у рамках 

підготовки до занять (макс. 25 балів). Вона включає: 

1. -опрацювання матеріалу базового підручника, виконання 

домашніх завдань (50год.); 

3. - опрацювання нового граматичного матеріалу та виконання вправ (25 год.); 

2. - самостійне домашнє читання (опрацювати 400 сторінок автентичного 

художнього тексту із засвоєнням 800 

лексичних одиниць) (25 год.).   

 

№ Завдання для самостійної роботи 

за підручниками 

Evans V. Successful Writing Proficiency C2. Student’s Book 

/ Virginia Evans. – Newbury: Express Publishing, 2000. [1] 

Hewings M. Advanced Grammar in use. – Cambridge: CUP, 2005 

[2] 

McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in use. Advanced 

– Cambridge: CUP, 2005 [3] 

Ребрій О.В. Перекладацький 

скоропис: Посібник для навчання 

усного послідовного перекладу з 

англійської мови. -- Вінниця: 

Поділля_2000, 2002. --112 с. 

 

Години 

 

 

 

 

1 

MODULE 1 

Getting the message across U 1-6 p. 20-31 [3]  

 

 

 

 

2 

2 Reading: Ex. 2, 3 pp. 82-83, Ex. 2-4 p. 86-87, Ex. 2 p.89, 

Ex. 2-4 p. 94-95, Ex. 5 p. 104 [1] 

English in Use: Ex. 4-5, p. 84, Ex. 5-6 p. 91, Ex. 3 p. 102, 

Ex. 4 p. 103 [1]; U 51-54 p. 120-127 [3] 

2 



3 Writing: Ex. 9 p. 92, Ex. 6-7 p. 100, Ex. 8 p. 104 [1] 

Translations of the texts from "Interpreter's Shorthand" (by 

Olexandr Rebriy)  

2 

4 Grammar 

Modal Verbs U 15-20  Ex. 1-3 p. 30-41 [2] Conditionals and Passive 
U 38-39 Ex. 1-3 p. 76-79  

2 

5 Home reading 

100 pages, 200 words/phrases, summary of the text 

4 

 

 

6 

MODULE 2 

Reading: Ex. 2-4 pp. 4-38; Ex. 2-4 p. 120-132 [1] 

Language Focus: Ex. 1, 2, 6, 7, 8, 9 pp. 20-35 [1] 

 

 

2 

7 Listening and Speaking: Ex. 23 pp. 14 [1] Ex. 11-14 p. 23 

[1] 

2 

8 Reading: Ex. 28-30 pp.  30-31 [1] 

English in Use: U 55-58 Ex. 1-3 p. 128-135, U 59-61 Ex. 1-3 

p. 136-141 [3]  

2 

9 Writing: Ex. 29, 32 pp. 17, 31[1]  

Translations of the texts from "Interpreter's Shorthand" (by 

Olexandr Rebriy)  

2 

10 Grammar 

Inversion. Reported speech. Tense revision. U 1-14 Ex. 1-4 

p. 2-29 [2] 

2 

11 Home reading 

100 pages, 200 words/phrases, summary of the text 

2 

 

 

 

12 

MODULE 3 

Reading: Ex. 1, 2, 3,4 pp. 150-153 [1]  

Language Focus: Ex. 2-4pp. 133-134 [1]  

 

 

 

2 

13 English in Use: U 21-29 Ex. 1-3, U 62-74 Ex. 1-3, pp. 60-77, 

142-167 [3]  

2 

14 Writing: Ex. A-X pp. 154-157 [1] 

Translations of the texts from "Interpreter's Shorthand" (by 

Olexandr Rebriy)  

2 

15 Grammar 

Gerund. Infinitive. Relative clauses. Future tenses. U 28-31 

p. 56-63, U 53-59 p. 106-119 [2] 

 

2 

16 Home reading 

100 pages, 200 words/phrases, summary of the text 

 

4 



 

 

17 

MODULE 4 

Reading: Ex. 2-4 pp. 102-103 [1]  

Language Focus: U 7-12 p. 32-43 [3] 

 

2 

18  Listening and Speaking: Ex. 1 pp. 101, 105 [1]  2 

19 Reading: pp. 158-160 [1]  

English in Use: U 75-87 pp. 168-193 [3] 

2 

20 Writing: Ex. 8, 5, 8, 3, 8 pp. 104 - 118 [1]  

Translations of the texts from "Interpreter's Shorthand" (by 

Olexandr Rebriy)  

2 

21 Grammar 

Participles. Concession and comparison. U 66-78 pp.132-157 [2] 

2 

22 Home reading 

100 pages, 200 words/phrases, book review 

4 

                                                                                            

Разом 

50 

 

5. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, 

МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Основна література 

 

1. Evans V. Upstream Proficiency C2. Student’s Book / Virginia Evans, Jenny 

Dooley. – Newbury: Express Publishing, 2007. 

2. Evans V. Upstream Proficiency C2. Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Newbury: Express Publishing, 2007. 

3. Dummett Paul, Stephenson Helen, Lansford Lewis. Keynote Proficient. Student's 

Book / Paul Dummett, Helen Stephenson, Lewis Lansford. — National Geographic 

Learning, 2016. — 192 p. 

4. Jon Hird, Paul Dummett, Mike Harrison, Sandy Millin. Keynote Proficient. 

Workbook. / Hird Jon, Dummett Paul, Harrison Mike, Millin Sandy. — National 

Geographic Learning, 2017. — 152 p. 

5. Hewings Martin. Cambridge Grammar for CAE and Proficiency with Answers / 

Martin Hewings. - Cambridge University Press, 2009. — 306 p. 

6. Side Richard, Wellman Guy. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and 

Proficiency. Fully Updated for the Revised CPE / Richard Side, Guy Wellman. - 

Longman, 2011. — 288 p. 

7. The Norton Anthology of English Literature / Ed. M.H.Abrams. – 5th ed. – Vol. 

2. – 2578 p. 

8. Ребрій О.В. Перекладацький скоропис: 

Посібник для навчання усного послідовного 



перекладу з англійської мови. -- Вінниця: 

Поділля, 2000, 2002. --112 с. 

9. Яхонтова Т. В. Основи англомовного 

наукового письма: Навч. посібник для 

студентів, аспірантів і науковців. - Вид. 2-ге. 

- Львів: ПАІС, 2003. - 220 с. 

 

Додаткова література 

 

1. Biber D., Gray B. Grammatical Complexity in Academic English: Linguistic 

Change in Writing / D.Biber, B.Gray. - Cambridge University Press, 2016. — 

292 p. 

2. Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: student’s book. – Oxford: OUP. 

ISBN 978-0-19-432-912-5 

3. C.N.Grivas Cambridge English Proficiency Writing / Grivas C.N. – Grivas 

Publications, 2012. 

4. Harrison M. CPE practice tests: practice tests with explanatory key and audio. 

– Oxford: OUP. ISBN 978-0-19-456881-9 

5. Hewings M. Advanced Grammar in use. – Cambridge: CUP, 2005 ISBN 0 521 53292 2 

6. May P. Towards proficiency. – Oxford: OUP. ISBN 978-0-19-433243-9 

7. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in use. – Cambridge: CUP, 2005 

ISBN 13-978-0-521-65397-8 

8. Newbrook J., Wilson J. New Proficiency Gold course book. – Longman. ISBN 

0 582 507278 

9. W.F. Thompson’s essay “Why Don’t Scientists Admit They are Human?” 

10. J.Epstein’s essay “The Virtues of Ambition” 

11. For Schools, Long Road to a Level Playing Field (The New York Times,  

May 20, 2014, by Eduardo Porter)  

12. Never mind a level playing field – private education is guarded by an 

electric fence (The Guardian, June 1, 2016, by Suzanne Moore) 

13. The ‘Mickey Mouse’ degrees and universities that could reduce your 

earning potential  (The Telegraph,  November 4, 2019, by Marianna Hunt) 
14. Mickey Mouse Squeaks Back: Defending Media Studies.  James Curran, 

Goldsmiths, University of London. 

Keynote address to the MeCCSA conference in Derry 2013. 

15. The Sandra Bullock Trade (The New York Times, March 29, 2010).  
16. Declining by degree (The Economist, Sept. 2, 2010).   
17. 20 lessons from the 20th Century on How to Survive in Trump's 

America (November 21, 2016)  

https://www.theguardian.com/profile/suzannemoore
https://www.telegraph.co.uk/authors/marianna-hunt/


18. America's New Aristocracy (The Economist, January 22, 2015).   
19. Beware of the humans (Newsweek, February 4, 1996) 
20. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. - Oxford: OUP, 1997. ISBN 0 19 

431423 5 

21. Oxford collocations dictionary for students of English. – Oxford: OUP, 

2002. ISBN-13-978-019-431243-1 

22. Swan M. Practical English usage / M. Swan. — Oxford: Oxford University 

Press, 2016. — 748 p.  

23. The Oxford dictionary and thesaurus. – Oxford: OUP, 1997. ISBN 0-19-

860171-9 

 

 

Інтернет-джерела 
1. http://www.ted.com/ 

2. http://live.cnn.com/ 

3. http://www.bbc.com/news 

4. http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service 

5. http://www.economist.com/ 

6. http://www.nytimes.com/ 

7. https://www.ted.com/talks/nancy_etcoff_happiness_and_its_surprises/up-next) 

8. https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley/up-

next?referrer=playlist-how_can_we_fix_the_learning_crisis#t-33594) 

9. http://inthesetimes.com/article/19658/20-lessons-from-the-20th-century-on-how-to-survive-in-trumps-

america 

10. https://www.telegraph.co.uk/money/consumer-affairs/mickey-mouse-degrees-universities-actually-

reduce-earning-potential/ 

11. http://www.meccsa.org.uk/news/mickey-mouse-squeaks-back-defending-media-studies/  

12. https://www.nytimes.com/2014/05/21/business/economy/for-schools-long-road-to-a-level-playing-

field.html 

13. https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/01/suzanne-moore-private-education-level-

playing-field-electric-fence 

 

6. Методи контролю 

 
Контроль виконання навчального плану 

проводиться методом  модульного тестування 

та поточного оцінювання за 100 бальною шкалою. 

Курс завершується письмовим іспитом. 

 В умовах кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу система 

контролю охоплює поточний контроль (2 поточні 

http://www.ted.com/
http://live.cnn.com/
http://www.bbc.com/news
http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service
http://www.economist.com/
http://www.nytimes.com/
https://www.ted.com/talks/nancy_etcoff_happiness_and_its_surprises/up-next
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley/up-next?referrer=playlist-how_can_we_fix_the_learning_crisis#t-33594
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley/up-next?referrer=playlist-how_can_we_fix_the_learning_crisis#t-33594
http://inthesetimes.com/article/19658/20-lessons-from-the-20th-century-on-how-to-survive-in-trumps-america
http://inthesetimes.com/article/19658/20-lessons-from-the-20th-century-on-how-to-survive-in-trumps-america
https://www.telegraph.co.uk/money/consumer-affairs/mickey-mouse-degrees-universities-actually-reduce-earning-potential/
https://www.telegraph.co.uk/money/consumer-affairs/mickey-mouse-degrees-universities-actually-reduce-earning-potential/
http://www.meccsa.org.uk/news/mickey-mouse-squeaks-back-defending-media-studies/
https://www.nytimes.com/2014/05/21/business/economy/for-schools-long-road-to-a-level-playing-field.html
https://www.nytimes.com/2014/05/21/business/economy/for-schools-long-road-to-a-level-playing-field.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/01/suzanne-moore-private-education-level-playing-field-electric-fence
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/01/suzanne-moore-private-education-level-playing-field-electric-fence


оцінки), модульний контроль та підсумковий 

контроль (іспит). 

Об’єктами поточного контролю є успішність 

опрацювання матеріалу та виконання завдань 

для самостійної роботи (макс. 25 балів). Форми 

контролю: перевірка письмових завдань, усне 

опитування. 

Об’єктами модульного контролю є успішність 

засвоєння матеріалу із базової літератури до 

змістових модулів (макс. 25 балів). Форми 

контролю: модульне тестування. 

Об’єктом підсумкового контролю – іспиту – є 

визначення рівня засвоєння програми 

навчальної дисципліни (макс. 50 балів). Форми 

контролю: письмова робота (письмова форма 

проведення іспиту).  

 

 Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Оцінювання результатів навчальних 

досягнень студентів здійснюється згідно з 

результатами поточного контролю (макс. 25 

балів), модульного контролю (макс. 25 балів) та 

підсумкового контролю (іспиту) (макс. 50 балів) і 

оцінюється за 100-бальною шкалою.  

Оцінювання самостійної роботи (0-12,5 балів) 

враховує успішність опрацювання матеріалу та 

виконання завдань для самостійної роботи. 

Протягом семестру виставляються 2 підсумкові 

поточні оцінки (макс. 25 балів). 

Шкала оцінювання 

Кількість 

балів 

Якість 

підготовки 

(усне 

опитування, 

перевірка 

% правильних 

відповідей 



письмових 

завдань) 

5    (12,5) відмінна 100 - 90 

4    (10) дуже добра 89 - 81 

3    (7,5) добра 80 - 71 

2    (5) задовільна 70 - 61 

1    (2,5) достатня 60 - 51 

0 незадовільна 50 і менше 

 

Оцінювання письмових модульних робіт (0-12,5 

балів) враховує рівень сформованості знань та 

вмінь на проміжному етапі вивчення навчальної 

дисципліни. Протягом семестру проводяться 2 

письмові модульні тестування (макс. 25 балів). 

 

Шкала оцінювання 

Кількість 

балів 

Якість 

підготовки 

(модульне 

тестування) 

% правильних 

відповідей 

5    (12,5) відмінна 100 - 90 

4    (10) дуже добра 89 - 81 

3    (7,5) добра 80 - 71 

2    (5) задовільна 70 - 61 

1    (2,5) достатня 60 - 51 

0 незадовільна 50 і менше 

 

Підсумкове оцінювання (іспит) проводиться у 

формі письмової роботи (макс. 50 балів).  

Шкала оцінювання 

Кількість 

балів 

Якість 

підготовки 

(перевірка 

письмових 

% правильних 

відповідей 



завдань) 

5    (50) відмінна 100 - 90 

4    (40) дуже добра 89 - 81 

3    (30) добра 80 - 71 

2    (20) задовільна 70 - 61 

1    (10) достатня 60 - 51 

0 незадовільна 50 і менше 

 

При оформленні документів за екзаменаційну 

сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань студентів за різними 

системами. 
 

Шкала оцінювання: університету, національна 

та ECTS 

Кількість 

балів 

Оцінка 

ECTS 

Визначення Екзаменаційна 

оцінка 

100 - 90 A Відмінно Відмінно 

89 - 81 B Дуже добре Добре 

80 - 71 C Добре 

70 - 61 D Задовільно Задовільно 

60 - 51 E Достатньо 

50 і менше F Недостатньо Незадовільно 

 

 

 

Засоби діагностики успішності навчання 

Зразки модульних тестів 

 

MODULE TEST 1   the English language 

4th-year students (Bachelor’s 

degree) 



 

 
 



 
Зразки екзаменаційних завдань 

EXAMINATION REQUIREMENTS 

Students will be asked to write a) a formal letter, b) an informal 

letter, c) an essay, or d) an article (300-350 words long, opinion-

based writing) on the topics covered before the exam: 
1. Getting the message across!  

 2. Education  

 3. Means of transport  

 4. The science of life  

 5. The art of entertainment.  

 6. Born to win! Respect!  

 7. Another day, another dollar.  



 8. Our planet, our home. 
Evaluation of the exam paper will depend on a number of criteria: 

- clarity and logical organization of arguments; 

- grammatical accuracy and appropriateness; 

- appropriate use of vocabulary;  

sufficient range of vocabulary: sophisticated vocabulary, use of idioms, 

collocations, phrasal verbs, linking words and phrases.  
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