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Освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр» 

 

Практичний курс другої мови 

 

Пріоритетним завданням навчання мові визнається формування у 

студента комунікативної компетенції, тобто, здатності організувати свою 

мовну та немовну поведінку адекватно завданням спілкування. 

Вивчення другої іноземної мови спрямоване на застосування різних 

видів мовленнєвої діяльності (як усної, так і письмової), що після закінчення 

курсу дозволило б досягнути рівня знань, навичок і вмінь першої іноземної 

мови. Вимоги до знань і вмінь: вільно і правильно спілкуватися іноземною 

мовою (з дотриманням всіх фонетичних, лексико-синтаксичних норм), 

головним чином, в ситуаціях професійного спілкування; робити 

лінгвостилістичний аналіз наукових і художніх текстів з урахуванням знань; 

обговорювати й аналізувати художні твори, їх зміст, композиційні та 

стилістичні особливості; реферувати й аналізувати іноземною мовою 

суспільно-політичні, літературознавчі й лінгвістичні тексти; передавати 

інформацію загально-філологічного і суспільно-політичного змісту в різних 

видах робіт. 

Методична стратегія скеровується на розвиток мовленнєвої діяльності 

студентів, чому сприяють не тільки вправи з розмовної практики, але й 

дискусії, які становлять органічну частину розмовної практики. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 



Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 0203 

Гуманітарні науки  Нормативна/ Варіативна 

 
Спеціальність 6.020303 

6.020303 Філологія Мова і 

література (німецька)  

 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість годин  

- 180 
7 8 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 1,7/2,7 

самостійної роботи 

студента – 3,3/3,3 

Ступінь 

бакалавра 

  

Практичні 

30 30 

  

Самостійна робота 

60 60 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 60 год. аудиторні заняття, 120 год. – самостійна робота ( 34 

% / 76 %). 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: 

  практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну  

компетенції; 

  когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з іншими 

видами компетенцій; 

 емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як   

мовою, так і культурою англомовного світу; 

 освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення, що  

допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх 

наступного професійного росту; 

         професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення 

їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до 

виконання професійно орієнтованих завдань; 

 виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; формувати вміння 

міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як у 

навчальному середовищі, так і за його межами. 

Завдання курсу: 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:   

– дотримання етно-, соціокультурних традицій, звичаїв, норм, етикету; а саме культура 

нормативної поведінки, етикету, соціальної взаємодії; 

– актуальна готовність використання загальнокультурного індивідуального фонда знань 

(гуманітарних, економічних, правових тощо), сформованого змістом вищої освіти в 

процесі розв’язання завдань соціальної взаємодії, а саме культура інтелектуальної і 

предметної діяльності, культура інтелекту; 

– орієнтування в основних ціннісно-смислових домінантах сучасного світу, країни, 

суспільства.  

ІІ. Фахові  компетентності: 

Комунікативна компетенція 

- здатність вільно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та ін. 

цілях; 

- здатність володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; 

- знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови; 

Лінгвістична компетенція: 

- здатність використовувати формальні здібності, на основі яких можуть бути 

породжені і сформульовані добре оформлені, повнозначні висловлювання; 

- здатність використовувати мовний словниковий запас, здатність користуватися 

граматичними ресурсами мови; 

- здатність учня усвідомлювати і контролювати організацію змісту, знання і 

навички перцепції та продукції символів, з яких складаються письмові тексти. 

Соціолінгвістична компетенція 

- здатність висловлюватись адекватно мовою, яка соціолінгвістично відповідає 

певним ситуаціям та особам, які беруть в них участь, а також оволодівають 

умінням управлятися з варіантами мовлення та виявляти вищий рівень контролю 

за реєстром та вживанням ідіом; 

- здатність привести зміст і форму власного висловлювання у відповідність до 

ситуації та реципієнта, а також враховувати рівень формальності залежно від 

обставин; 

- здатність продукувати чітке, плавне, логічне мовлення, виявляючи контрольоване 



використання граматичних структур, конекторів та схем зв’язку; 

- здатність використовувати у спілкуванні усного мовлення та письмових текстів зі 

спеціальними функціональними цілями. 

Соціокультурна компетенція 

- здатність реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний 

навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; 

- здатність використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у 

викладацькій діяльності; 

- здатність удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання 

автентичних англомовних матеріалів; 

- здатність демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні 

англійською мовою; 

- здатність використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації; 

- здатність застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності. 

3. Програма навчальної дисципліни 

VII семестр 

Кредит 1. Вибір професії. Хвороби та їх лікування. Знайомство з містом. 

Лондон. 

Тема 1. Розмовні моделі уроку. Введення нових лексичних одиниць.  

Тема 2 “Ганна знайомиться зі своїм класом”. Робота над текстом.  Знайомство із класом.  

Тема 3. Вибір професії. Яке твоє покликання? 

Тема 4. Розмовні моделі уроку. Введення нових лексичних одиниць.  

Тема 5. Хвороби. Симптоми. Лікування. Хвороби та їх лікування. Самолікування. 

Медицина в Україні та Великобританії. 

Тема 6. Представляємо Лондон. Лондон – столиця Великої Британії. Визначні місця 

Лондону та пов’язані з ними традиції. Огляд пам’яток. 

Тема 7. МКР № 1 
 

       Кредит № 2. Їжа. Страви. Вища освіта у Великобританії.  Спорт та ігри. 

Тема 1. Розмовні моделі уроку та введення нових лексичних одиниць з теми «Їжа. 

Страви». Свята. Святкові традиції в родині. Їжа в Англії. Їжа в Україні. 

Тема 2. Розмовні моделі уроку та  введення нових лексичних одиниць з теми «Вища 

освіта у Великобританії». 

Тема 3. Знайомство з текстом «Досвід першокурсника». Робота над текстом. Тренувальні 

вправи на закріплення лексики уроку.    

Тема 4. Вища освіта у Великобританії. 

Тема 5. Вища освіта у Великобританії. Порівняння вищої освіти у Великобританії та 

України. Закріплення лексики уроку. 

Тема 6. Розмовні моделі уроку та введення нових лексичних одиниць з теми «Спорт та 

ігри». 

Тема 7. Спорт та ігри. Ознайомлення з новими лексичними одиницями з теми. 

Тренувальні вправи. Спорт у Великобританії. Спорт в Україні. 

Тема 8. МКР № 2 

VIII семестр 

     Кредит № 3. Британські острови. Географія. Промислові та сільськогосподарські 

райони Великобританії. 

Тема 1. Розмовні моделі уроку та введення нових лексичних одиниць з теми «Британські 

острови». Знайомство з текстом «Британські острова». Подібності та відмінності країн 

Великобританії. 

Тема 2. Промислові та сільськогосподарські райони Великобританії. 

Тема 3. Клімат Великобританії. 



Тема 4. Англійський краєвид. Закріплення лексики уроку. Робота над текстом “Looking at 

the map of Ukraine”. 

Тема 5. Тренувальні вправи на закріплення нових лексичних одиниць. 

Тема 6 Робота над текстом “Don’t Spoil Nature”. Робота над текстом “Studies of written 

English”. 

Тема 7. МКР № 3 

 

     Кредит № 4. Подорож та засоби подорожування. Театр. 

Тема 1. Розмовні моделі уроку та введення нових лексичних одиниць з теми «Подорож та 

засоби подорожування». Мистецтво проводжати. Подорож. Різні способи подорожі, їх 

переваги та недоліки. 

Тема 2. Знайомство з текстом «Роза у театрі». Тренувальні вправи на закріплення лексики 

уроку. 

Тема 3. Драма, музика та балет у Британії. Введення нових лексичних одиниць з теми. 

Тренувальні вправи. 

Тема 4. Театр. Тренувальні вправи на закріплення нових лексичних одиниць з теми. 

Дискусія. 

Тема 5. Робота над текстом «На станції». Тренувальні вправи на закріплення лексики 

уроку. 

Тема 6. Робота над текстом “A voyage round Europe”. Закріплення нових лексичних 

одиниць. 

Тема 7. Розмовні моделі уроку. Введення нових лексичних одиниць.Складання діалогів 

використовуючи нову лексику уроку. 

Тема 8. МКР № 4 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 45 

Денна форма  

Усього 
у тому числі   

П Ср    

1 2 3 4    

Кредит 1. Вибір професії. 

Хвороби та їх лікування. 

Знайомство з містом. Лондон. 

45 14 31    

Кредит 2. Їжа. Страви. Вища 

освіта у Великобританії. Спорт 

та ігри. 

45 16 29    

Кредит 3. Британські острови. 

Географія. Промислові та 

сільськогосподарські райони 

Великобританії. 

45 14 31    

Кредит 4. Подорож та засоби 

подорожування. Театр. 
45 16 29    

Усього годин: 180 60 120    

 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 45 

Денна форма  

Усього 
у тому числі 

 
 

л П лаб інд Ср      

1 2 3 4 5 6 7       



 Кредит 1 

 

Кредит 1. 

Вибір професії. Хвороби та їх лікування. Знайомство з містом. 

Лондон. 

Тема 1. Розмовні моделі 

уроку. Введення нових 

лексичних одиниць.  

7 2   5       

Тема 2 “Ганна 

знайомиться зі своїм 

класом”. Робота над 

текстом.    

7 2   5       

Тема 3. Вибір професії. 

Яке твоє покликання? 
7 2   5       

Тема 4. Розмовні моделі 

уроку. Введення нових 

лексичних одиниць. 

7 2   5       

Тема 5. Хвороби. 

Симптоми. Лікування. 

Хвороби та їх лікування. 

Самолікування. 

Медицина в Україні та 

Великобританії.одиниць.  

7 2   5       

Тема 6. Представляємо 

Лондон. Лондон – 

столиця Великої 

Британії. Визначні місця 

Лондону та пов’язані з 

ними традиції. Огляд 

пам’яток. 

8 2   6       

 Тема 7. МКР № 1 2 2   0       

Усього  45 14   31       

 Кредит № 2 

 Кредит № 2. Їжа. Страви. Вища освіта у Великобританії. Спорт 

та ігри. 

Тема 1. Розмовні моделі 

уроку та введення нових 

лексичних одиниць з 

теми «Їжа. Страви». 

6 2   4       

Тема 2. Розмовні моделі 

уроку та  введення 

нових лексичних 

одиниць з теми «Вища 

освіта у 

Великобританії». 

 

6 

 

2   4       

Тема 3. Знайомство з 

текстом «Досвід 

першокурсника». Робота 

над текстом. 

Тренувальні вправи на 

6 

 

2 

 

 

  

 

4 

 

 

      



закріплення лексики 

уроку.    

Тема 4. Вища освіта у 

Великобританії. 6 2   4       

Тема 5. Вища освіта у 

Великобританії. 

Порівняння вищої освіти 

у Великобританії та 

України. Закріплення 

лексики уроку. 

6 2   4       

Тема 6. Розмовні моделі 

уроку та введення нових 

лексичних одиниць з 

теми «Спорт та ігри». 

5 2   3       

Тема 7. Спорт та ігри. 

Ознайомлення з новими 

лексичними одиницями 

з теми. Тренувальні 

вправи. Спорт у 

Великобританії. Спорт в 

Україні. 

8 2   6       

Тема 8. МКР № 2 
2 2   0       

Усього 
45 16   29       

 

                                              

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Денна форма  

Усього 
у тому числі 

 
 

Л П лаб інд ср      

1 2 3 4 5 6 7       

 Кредит  3 

 
Кредит 3. Британські острови. Географія. Промислові та 

сільськогосподарські райони Великобританії. 

Тема 1. Розмовні 

моделі уроку та 

введення нових 

лексичних одиниць з 

теми «Британські 

острови». Знайомство 

з текстом «Британські 

острова». Подібності 

та відмінності країн 

Великобританії. 

6  2   4       

Тема 2. Промислові 

та 

сільськогосподарські 

райони 

7  2   5       



Великобританії. 

Тема 3. Клімат 

Великобританії. 
7  2   5       

Тема 4. Англійський 

краєвид. Закріплення 

лексики уроку. 

Робота над текстом 

“Looking at the map of 

Ukraine”. 

7  2   5       

Тема 5. . Тренувальні 

вправи на закріплення 

нових лексичних 

одиниць. 

7  2   5       

Тема 6. Робота над 

текстом “Don’t Spoil 

Nature”. Робота над 

текстом “Studies of 

written English”. 

9  2   7       

Тема 7. МКР № 3 

 
2  2   0       

Усього  45  14   31       

 Кредит 4. Подорож та засоби подорожування. Театр. 

Тема 1. Розмовні 

моделі уроку та 

введення нових 

лексичних одиниць з 

теми «Подорож та 

засоби 

подорожування». 

Мистецтво 

проводжати. 

Подорож. Різні 

способи подорожі, їх 

переваги та недоліки. 

7  2   5       

Тема 2. Знайомство з 

текстом «Роза у 

театрі». Тренувальні 

вправи на закріплення 

лексики уроку. 

7  2   5       

Тема 3. Драма, 

музика та балет у 

Британії. Введення 

нових лексичних 

одиниць з теми. 

Тренувальні вправи. 

7  2   5       

Тема 4. Театр. 

Тренувальні вправи 

на закріплення нових 

лексичних одиниць з 

теми. Дискусія. 

6  2   4       

Тема 5. Робота над 

текстом «На станції». 
6  2   4       



Тренувальні вправи 

на закріплення 

лексики уроку. 

Тема 6. Робота над 

текстом “A voyage 

round Europe”. 

Закріплення нових 

лексичних одиниць. 

6  

2 

 

 

  4       

Тема 7. Розмовні 

моделі уроку. 

Введення нових 

лексичних 

одиниць.Складання 

діалогів 

використовуючи нову 

лексику уроку. 

6  2   4       

Тема 8. МКР № 4 

 
2  2   0       

Усього 45  16   31       

Усього за 

навчальний рік 
180  60   120       

 

5.    Теми практичних занять 

                                                       VII семестр 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

  Д.ф.н.  

 

1  Розмовні моделі уроку. Введення нових лексичних одиниць.  2 

2  “Ганна знайомиться зі своїм класом”. Робота над текстом.  

Знайомство із класом.    

2 

3 Знайомство із класом.  2 

4  Вибір професії. Яке твоє покликання? 2 

5 Хвороби. Симптоми. Лікування. Хвороби та їх лікування. 

Самолікування. Медицина в Україні та Великобританії. 

2 

6 Представляємо Лондон. Лондон – столиця Великої Британії. Визначні 

місця Лондону та пов’язані з ними традиції. Огляд пам’яток. 

2 

7 МКР № 1 2 

8  Розмовні моделі уроку та введення нових лексичних одиниць з теми 

«Їжа. Страви». 

2 

9 Свята. Святкові традиції в родині. Їжа в Англії. Їжа в Україні. 2 

10    Розмовні моделі уроку та  введення нових лексичних одиниць з теми 

«Вища освіта у Великобританії».                                                                                                      

2 

11 Знайомство з текстом «Досвід першокурсника». Робота над текстом. 

Тренувальні вправи на закріплення лексики уроку.    

2 

12 Вища освіта у Великобританії. 2 

13 Вища освіта у Великобританії. Порівняння вищої освіти у 

Великобританії та України. Закріплення лексики уроку. 

2 

14 Розмовні моделі уроку та введення нових лексичних одиниць з теми 

«Спорт та ігри». 

2 

15 МКР № 2 2 



 Усього годин 30 

 

VIII семестр 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

  Д.ф.н. 

 

1  Розмовні моделі уроку та введення нових лексичних одиниць з теми 

«Британські острови». Знайомство з текстом «Британські острова». 

Подібності та відмінності країн Великобританії. 

2 

2  Промислові та сільськогосподарські райони Великобританії. 2 

3 Клімат Великобританії.  

4 Англійський краєвид. Закріплення лексики уроку. Робота над текстом 

“Looking at the map of Ukraine”. 

2 

5  Тренувальні вправи на закріплення нових лексичних одиниць. 2 

6 Робота над текстом “Don’t Spoil Nature”. Робота над текстом “Studies of 

written English”. 

2 

7 МКР № 3 2 

8 Розмовні моделі уроку та введення нових лексичних одиниць з теми 

«Подорож та засоби подорожування». Мистецтво проводжати. Подорож. 

Різні способи подорожі, їх переваги та недоліки. 

2 

9 Знайомство з текстом «Роза у театрі». Тренувальні вправи на закріплення 

лексики уроку. 

2 

10 Драма, музика та балет у Британії. Введення нових лексичних одиниць з 

теми. Тренувальні вправи 

2 

11 Театр. Тренувальні вправи на закріплення нових лексичних одиниць з 

теми. Дискусія. 

2 

12 Робота над текстом «На станції». Тренувальні вправи на закріплення 

лексики уроку. 

2 

13 Робота над текстом “A voyage round Europe”. Закріплення нових лексичних 

одиниць. 

2 

14 Розмовні моделі уроку. Введення нових лексичних одиниць.Складання 

діалогів використовуючи нову лексику уроку. 

2 

15 МКР № 4 2 

  30 

 Усього за навчальний рік 60 

 

6. Самостійна  робота 

VII семестр- VIII семестр 

№ 

з/п 

Назва теми  

1 Luke Prodromou Grammar and Vocabulary for the First Certificate Person 

Education Limited. Longman/ 2002 Ex. 1-4 p. 270 -272. 

20 

2 Індивідуальне читання 20 

3 Проектна робота “Рекомендації для майбутнього вчителя англійської мови”. 20 

4 1) Luke Prodromou Grammar and Vocabulary for the First Certificate Person 

Education Limited. Longman. 2002. Ex. 1,2, p. 299-300, ex. 1-11 р. 5-10 

2 ) J. Harmer, L. Rossner. More Than Words. – Longman, 1996. Volume 1. p.78-

84 

20 

5 Індивідуальне читання 20 

6 Проектна робота «Звичаї та традиції Великої Британії» 20 



 Разом  120 

 

6. Методи навчання 

     Навчальним модулем вважається метод навчання, що активізує самостійну 

пізнавальну діяльність студентів, служить її поетапній організації, регулюванню, 

контролю та оцінці.  Навчальний модуль розділяється на п'ять складових частин: 

структурно-логічні схеми (виділяють основні блоки знань по темі, що вивчається); 

навчальну карту (встановлюється ієрархія елементів, що вивчаються); вибіркові тести для 

контролю (чи самоконтролю); задачі аналітичного чи графічного змісту (для контролю чи 

самоконтролю на більш високому рівні (на рівні умінь та навичок) та лабораторні роботи 

дослідницького характеру, що сприяють становленню та закріпленню знань з теорії. П'ять 

рівнів навчання дозволяють оволодіти знаннями в тій чи іншій області. Дана класифікація 

методів навчання розроблена на основі  рівнів навчання. 

Перший рівень – знання-знайомства, які дозволяють студенту розрізняти, впізнавати 

знайомий йому предмет, явище, певну інформацію.  

Другий рівень – знання-копії, що дозволяють переказати, репродукувати засвоєну 

інформацію.  

Третій рівень – знання-вміння, тобто можливість застосувати одержані знання в 

практичній діяльності.  

Четвертий рівень – знання-навики свого роду автоматизовані вміння.  

П'ятий рівень – категорія творчості, результатом якої є так звані дії "без правил" в певній 

галузі навчально-пізнавальної діяльності.  

 

7. Методи контролю 

1. Метод усного контролю.  

Етапи усного опитування: постановка вчителем питань (завдань) з урахуванням специфіки 

предмета і вимог програми; підготовка учнів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань по ходу відповіді; аналіз і оцінка відповіді.  

2.Методи письмового контролю (письмові контрольні роботи, твори, перекази, диктанти, 

письмові заліки та ін.).  

3.Тестова перевірка знань (   тести на доповнення;  тести на використання аналогії;  тести 

на зміну елементів відповіді ) 

4. Графічна перевірка знань учнів (графічні зображення умови задачі, малюнки, 

креслення, діаграми, схеми, таблиці).  Графічна перевірка може виступати як самостійний 

вид або може входити, як органічний елемент, до усної або письмової перевірки.  

5.Програмоване опитування учнів полягає у пред'явленні всім учням стандартних вимог у 

процесі перевірки ( застосування перфокарт).  

6. Залік.  

7. Самоконтроль і самооцінка.  

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

  

Поточне тестування та самостійна 

робота 

МКР 

(4х90) 

Накопичувальні 

Бали 

Сума Кредит № 1, 2,3,4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

 

360 

 

600 

8 8 8 8 8 8 8 8 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

Базова 

1. Практический курс английского языка: 2 курс: Учебн. для студ. пед. вузов / под 

ред. В. Д. Аракина. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

2. J. Harmer, R. Rossner. More Than Words. – Longman, 1996 

Додаткова 

3. Luke Prodromou Grammar and Vocabulary for the First Certificate Person Education 

Limited. Longman/ 2002 

4. Liz and John Soars. New Headway English Course. Intermediate. Student’s Book. 

Oxford University Press. 1998. 

5. Liz and John Soars. New Headway English Course. Intermediate. Workbook. Oxford 

University Press. 1998 

6. Liz and John Soars. New Headway English Course. Upper-intermediate. Student’s Book. 

Oxford University Press. 2000. 

7. Liz and John Soars. New Headway English Course. Upper-intermediate. Workbook. 

Oxford University Press. 2000. 

8. Michael Swan, Catherine Walter. The New Cambridge English Course. Intermediate. 

Cambridge University Press. 1996 
Інформаційні ресурси 

Електронні підручники 

1. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=259 

2. http://www.englishclub.com/ 

3. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general http://www.voanews.com/learningenglish/home/ 

4.  http://effortlessenglish.com 

5.   http://www.eslpod.com 

6. http://esl-lab.com 
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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Практичний курс другої мови” складе 

Заскалєтою С.Г., Шевченко І.В. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки з  галузі 

знань: 0203 Гуманітарні науки за напрямом підготовки: 6.020303 Філологія Мова і 

література (німецька) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення англійської мови та 

компонування основних видів комунікативної діяльності (діалогічного та монологічного 

мовлення, читання та розуміння англомовних текстів, письма).  

  

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язані із вивченням фонетики, граматики, лексикології, 

стилістики, зарубіжної літератури та історії англійської мови.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

  практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну  

компетенції; 

  когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з іншими 

видами компетенцій; 

 емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як   

мовою, так і культурою англомовного світу; 

 освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення, що  

допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх 

наступного професійного росту; 

         професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення 

їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до 

виконання професійно орієнтованих завдань; 

 виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; формувати вміння 

міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як у 

навчальному середовищі, так і за його межами; 

─ формування мовленнєвих навичок і вмінь та засвоєння лінгвістичних і 

соціокультурних знань; 

─ розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового матеріалу; 

─ розвиток перекладацької компетенції та загальних умінь спілкування; 

─ формування впевненості щодо використання мови як засобу комунікації та 

перекладу. 

Завдання: забезпечити формування стійких мовленнєвих навичок та вмінь, 

необхідних для свідомого професійного володіння англійською мовою; надати 

студентам можливість оволодіти основними видами комунікативної діяльності 

(діалогічним та монологічним мовленням, читанням та розумінням англомовних 

текстів, письмом) та сформувати початкові практичні навички обробки тексту при 

перекладі з англійської мови на українську та з української на англійську. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:   

– дотримання етно-, соціокультурних традицій, звичаїв, норм, етикету; а саме культура 

нормативної поведінки, етикету, соціальної взаємодії; 



– актуальна готовність використання загальнокультурного індивідуального фонда знань 

(гуманітарних, економічних, правових тощо), сформованого змістом вищої освіти в 

процесі розв’язання завдань соціальної взаємодії, а саме культура інтелектуальної і 

предметної діяльності, культура інтелекту; 

– орієнтування в основних ціннісно-смислових домінантах сучасного світу, країни, 

суспільства.  

ІІ. Фахові  компетентності: 

Комунікативна компетенція 

- здатність вільно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та ін. 

цілях; 

- здатність володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; 

- знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови; 

Лінгвістична компетенція: 

- здатність використовувати формальні здібності, на основі яких можуть бути 

породжені і сформульовані добре оформлені, повнозначні висловлювання; 

- здатність використовувати мовний словниковий запас, здатність користуватися 

граматичними ресурсами мови; 

- здатність учня усвідомлювати і контролювати організацію змісту, знання і 

навички перцепції та продукції символів, з яких складаються письмові тексти. 
Соціолінгвістична компетенція 

- здатність висловлюватись адекватно мовою, яка соціолінгвістично відповідає 

певним ситуаціям та особам, які беруть в них участь, а також оволодівають 

умінням управлятися з варіантами мовлення та виявляти вищий рівень контролю 

за реєстром та вживанням ідіом; 

- здатність привести зміст і форму власного висловлювання у відповідність до 

ситуації та реципієнта, а також враховувати рівень формальності залежно від 

обставин; 

- здатність продукувати чітке, плавне, логічне мовлення, виявляючи контрольоване 

використання граматичних структур, конекторів та схем зв’язку; 

- здатність використовувати у спілкуванні усного мовлення та письмових текстів зі 

спеціальними функціональними цілями. 

Соціокультурна компетенція 

- здатність реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний 

навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; 

- здатність використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у 

викладацькій діяльності; 

- здатність удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання 

автентичних англомовних матеріалів; 

- здатність демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні 

англійською мовою; 

- здатність використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації; 

- здатність застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

VII семестр 

Кредит 1. Вибір професії. Хвороби та їх лікування. Знайомство з містом. 

Лондон. 

Тема 1. Розмовні моделі уроку. Введення нових лексичних одиниць.  

Тема 2 “Ганна знайомиться зі своїм класом”. Робота над текстом.  Знайомство із класом.  



Тема 3. Вибір професії. Яке твоє покликання? 

Тема 4. Розмовні моделі уроку. Введення нових лексичних одиниць.  

Тема 5. Хвороби. Симптоми. Лікування. Хвороби та їх лікування. Самолікування. 

Медицина в Україні та Великобританії. 

Тема 6. Представляємо Лондон. Лондон – столиця Великої Британії. Визначні місця 

Лондону та пов’язані з ними традиції. Огляд пам’яток. 

Тема 7. МКР № 1 
 

       Кредит № 2. Їжа. Страви. Вища освіта у Великобританії.  Спорт та ігри. 

Тема 1. Розмовні моделі уроку та введення нових лексичних одиниць з теми «Їжа. 

Страви». Свята. Святкові традиції в родині. Їжа в Англії. Їжа в Україні. 

Тема 2. Розмовні моделі уроку та  введення нових лексичних одиниць з теми «Вища 

освіта у Великобританії». 

Тема 3. Знайомство з текстом «Досвід першокурсника». Робота над текстом. Тренувальні 

вправи на закріплення лексики уроку.    

Тема 4. Вища освіта у Великобританії. 

Тема 5. Вища освіта у Великобританії. Порівняння вищої освіти у Великобританії та 

України. Закріплення лексики уроку. 

Тема 6. Розмовні моделі уроку та введення нових лексичних одиниць з теми «Спорт та 

ігри». 

Тема 7. Спорт та ігри. Ознайомлення з новими лексичними одиницями з теми. 

Тренувальні вправи. Спорт у Великобританії. Спорт в Україні. 

Тема 8. МКР № 2 

VIII семестр 

     Кредит 3. Британські острови. Географія. Промислові та сільськогосподарські 

райони Великобританії. 

Тема 1. Розмовні моделі уроку та введення нових лексичних одиниць з теми «Британські 

острови». Знайомство з текстом «Британські острова». Подібності та відмінності країн 

Великобританії. 

Тема 2. Промислові та сільськогосподарські райони Великобританії. 

Тема 3. Клімат Великобританії. 

Тема 4. Англійський краєвид. Закріплення лексики уроку. Робота над текстом “Looking at 

the map of Ukraine”. 

Тема 5. Тренувальні вправи на закріплення нових лексичних одиниць. 

Тема 6 Робота над текстом “Don’t Spoil Nature”. Робота над текстом “Studies of written 

English”. 

Тема 7. МКР № 3 

     Кредит 4. Подорож та засоби подорожування. Театр. 

Тема 1. Розмовні моделі уроку та введення нових лексичних одиниць з теми «Подорож та 

засоби подорожування». Мистецтво проводжати. Подорож. Різні способи подорожі, їх 

переваги та недоліки. 



Тема 2. Знайомство з текстом «Роза у театрі». Тренувальні вправи на закріплення лексики 

уроку. 

Тема 3. Драма, музика та балет у Британії. Введення нових лексичних одиниць з теми. 

Тренувальні вправи. 

Тема 4. Театр. Тренувальні вправи на закріплення нових лексичних одиниць з теми. 

Дискусія. 

Тема 5. Робота над текстом «На станції». Тренувальні вправи на закріплення лексики 

уроку. 

Тема 6. Робота над текстом “A voyage round Europe”. Закріплення нових лексичних 

одиниць. 

Тема 7. Розмовні моделі уроку. Введення нових лексичних одиниць. Складання діалогів 

використовуючи нову лексику уроку. 

Тема 8. МКР № 4 

 

 
3. Рекомендована література 

9. Практический курс английского языка: 2 курс: Учебн. для студ. пед. вузов / под 

ред. В. Д. Аракина. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

10. J. Harmer, R. Rossner. More Than Words. – Longman, 1996 

11. Luke Prodromou Grammar and Vocabulary for the First Certificate Person Education 

Limited. Longman/ 2002 

12. Liz and John Soars. New Headway English Course. Intermediate. Student’s Book. 

Oxford University Press. 1998. 

13. Liz and John Soars. New Headway English Course. Intermediate. Workbook. Oxford 

University Press. 1998 

14. Liz and John Soars. New Headway English Course. Upper-intermediate. Student’s Book. 

Oxford University Press. 2000. 

15. Liz and John Soars. New Headway English Course. Upper-intermediate. Workbook. 

Oxford University Press. 2000. 

16. Michael Swan, Catherine Walter. The New Cambridge English Course. Intermediate. 

Cambridge University Press. 1996 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  здійснюється за поточними 

результатами успішності студентів. 

 
 5. Засоби діагностики успішності навчання   

         1. Метод усного контролю.  

Етапи усного опитування: постановка вчителем питань (завдань) з урахуванням специфіки 

предмета і вимог програми; підготовка учнів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань по ходу відповіді; аналіз і оцінка відповіді.  

2.Методи письмового контролю (письмові контрольні роботи, твори, перекази, диктанти, 

письмові заліки та ін.).  

3.Тестова перевірка знань (тести на доповнення;  тести на використання аналогії;  тести на 

зміну елементів відповіді ) 

4. Графічна перевірка знань учнів (графічні зображення умови задачі, малюнки, 

креслення, діаграми, схеми, таблиці).  Графічна перевірка може виступати як самостійний 

вид або може входити, як органічний елемент, до усної або письмової перевірки.  

5.Програмоване опитування учнів полягає у пред'явленні всім учням стандартних вимог у 

процесі перевірки (застосування перфокарт).  



6. Залік.  

7. Самоконтроль і самооцінка.  

 

 

Інформаційні ресурси 

Електронні підручники 

7. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=259 

8. http://www.englishclub.com/ 

9. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general http://www.voanews.com/learningengl

ish/home/ 

10.  http://effortlessenglish.com 

11.   http://www.eslpod.com 

12. http://esl-lab.com 
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МКР № 1 

Варіант І 
 

1.   Вставте необхідні прийменники або прислівники (0,5 б. х 14 пр. = 7 б.): 

1. He got a satisfactory mark ... Biology. 

2.  What is your sister  good … ? 

3.… my mind, the lectures … this professor are very interesting and informative. 

4.  Remember me … your family. 

5.  I am so busy at the University that I don’t have time to go … … sports. 

 6. It goes … saying we help those who need our help. 

7.  She was angry … me because I didn’t pass my exam … Geography.  

8.  They  have made little progress … their study. 

9. Did he often wirte ... his mother when he was ...  the South? 

 10.  I have made ... my mind to be a teacher too. 

 

2. Найдіть помилку в наступних реченнях (1 б. х 10 з. = 10 б.): 

1. He got a satisfactory mark at Literature.      

             1                            2     3         4 

2. You must work hard to do good progress in English. 

                       1        2          3                          4 

3. After the telephone talk was over, I hung down. 

                      1                               2          3       4 

4. Chemistry is one of the oldest scientists. 

               1        2                       3           4 

5. I can’t help admire this scientist. 

          1        2          3                      4 

6.    To my mind he was angry on me because I was late. 

       1                                          2                         3 

 

7.    You are proud for your country, aren’t you? 

               1             2             3            4 

8.    This is good opportunity __ master the language. 

         1         2                           3 

9.    The pupil can’t get rid his mistakes. 

                         1        2              3  

10.   The professor made up his mind to examines the students on Monday. 

                  1               2                             3                                  4 

 

3. Перекладіть наступні речення (2б. х 10 з. = 20 б.): 

1) – Підніми слухавку і набери цей номер. – Я не можу додзвонитися, лінія завжди 

зайнята.  

2) Вона дуже пишається своїм сином і сподівається, що він стане відомим вченим.  

3) Чому ви не брали участь у нашому обговоренні? 

4) Мій племінник – дуже працьовитий хлопець. Він завжди отримує гарні оцінки з 

усіх предметів.  

5) Певна річ, ми говоримо тільки англійською на уроках англійської мови. 

6) Борис вирішив вступити у нашу спортивну організацію,так як він цікавиться 

спортом 

7) Я не можу позбавитися цієї тяжкої думки. 

8) Мій брат любить математику, фізику і хімію, а я люблю літературу і географію. 

9) Його батьки виїхали із Києва коли йому було 10 років. 

10)  Не сердіться на мене, це не моя помилка. 



4) Напишіть твір на тему «Мій Університет» , використовуючи розмовні звороти (23 б.) 

 

 

 

Аудіювання 

1) Оберіть речення, що відповідають змісту тексту (3 б. х 10 з. = 30  б.): 

1. On the 29
th

 of August 1934, the first lectures were given at Kyiv University. 

2. Originally, the University was named after Saint Petro. 

3. Mykhailo Maxymovych was the first lecturer of the University.  

4. M. Maxymovych was a young Professor of Botany and a person of encyclopedic knowledge. 

5. The Faculty of Law was formed earlier than the Faculty of Medicine.  

6. The names of the University professors and lecturers are among the brightest highlights of 

Ukrainian history.  

7. The University was renamed to honour the great Ukrainian poet and phylosopher Petro 

Mohyla.  

8. The poet and democrat Taras Shevchenko worked at the University from 1845 to 1847.  

9. Taras Shevchenko National University in Kyiv is a major center of academic learning. 

10. High education in Ukraine dates back to the 17
th

 century when Taras Shevchenko University 

was founded.  

 

2) Прослухайте текст “Kyiv University”  і дайте відповіді на  наступні запитання (3 б. х 

10 з. = 30 б.): 

1. When does the higher education in Kyiv date back?  

2. Who was the University originally named after? 

3. How many students did the University originally have? 

4. Who was the first rector of the University? 

5. What sciences did Mykhailo Maxymovych develop a lot? 

6. When did the construction of a new building of the University begin? 

7. Where did that construction begin? 

8. How many Faculties does the University comprise today?  

9. How long did Taras Shevchenko work at the University?  

10. How important is the University for academic learning today? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКР 1 

II Варіант  

1 .   Вставте необхідні прийменники або прислівники(0,5 б. х 14 пр. = 7 б.): 

1. I work hard … my English as I want to master … it as soon as possible. 

2. She has made little progress … her study. 

3. “Try to get rid ... this gross mistake,” said the teacher. 

4. What mark did you get … an answer? – I got a three. I never get good marks … Maths. 

5. I picked … the receiver and dialed the number. The line was engaged, so I hung … . 

6. The students are proud  ... their Institute. 

7. Cousin Ann sends her best regards ... everybody. 

8. I see you are angry ... me, but I don’t understand why you do not answer ... my question. 

9. We spend much money  ... books. 

10. The people looked  ... the actress ... admiration. 

 

2. Найдіть помилку в наступних реченнях  (1 б. х 10 з. = 10 б.): 

1. He prouds of speaking two foreign languages. 

                 1                2                  3             4 

      2.   They say she is very good at dance. 

           1          2                                    3      

 

3.    The line is engaged, I can’t break through. 

                                 1          2         3      4 

 

       4.   She passed her entrance exams successfully, hasn’t she? 

                         1        2        3                                           4  

 

        5.    After the telephone talk was over, I hung down. 

                                        1                    2            3         4 

6. I  spend much time on my English, when I was a first-year student. 

                   1         2               3                                                  4 

 

7. It  go without saying we help those who need our help. 

           1    2                                                      3      4 

 

         8.  I can’t help smile, the child was so funny.                  

           1                   2                            3             4 

 

  9. The  student taked an exam in Geography but she didn’t pass it. 

                            1       2                      3                                     4 

          

          10.  She spends many money on clothes. 

                       1               2                3 

 

3.Перекладіть наступні речення (2б. х 10 з. = 20 б.): 

1. Вони склали всі вступні іспити і тепер вони першокурсники нашого 

університету. 

2. Дівчина добре відповідала, і вчитель поставив її гарну оцінку. 

3. На нашому факультеті є англійський клуб.  

4. Вчитель пишається успіхами своїх студентів в граматиці і фонетиці. 

5. Він складав екзамен з фізики минулого тижня, але не здав його. 

6. Вони сердяться на мене, тому що я не відповіла на їх лист. 

7. Вона не могла позбавитися тієї хвороби. 



8. Я прийняв рішення вступити до педагогічного університету. 

9. Ти знаєш цього викладача, він екзаменував тебе по історії минулого року. 

10. Жінка не могла не посміхнутися, дитина була такою кумедною. 

4. Напишіть твір на тему «Мій Університет» , використовуючи розмовні звороти (23 б.) 

Аудіюваня 

 

Дайте відповіді на наступні запитання (3 б. х 10 з. = 30  б.): 

 

1) What was the name of the academic establishment founded in Kyiv during the first half 

of the 17
th 

century? 

2) When were the first lectures given at the University? 

3) How many departments did the University originally have? 

4) What were they?  

5) When had an outstanding architect Vikentiy Beretti come to Kyiv? 

6) How is the University building in Volodymyrska known by everybody? 

7) What names of the University professors and graduates are among the brightest 

highlights of Ukrainian history?  

8) How many Institutes does the University comprise today?  

9) Why was the University renamed? 

10)  Why is the University the number one nowadays? 

 

 

Оберіть речення, що відповідають змісту тексту (3 б. х 10 з. = 30  б.): 

 

1. Following best traditions of Kyiv Mohyla Academy two hundred years later a new entity 

was formed, today’s Taras Shevchenko National University in Kyiv.  

2. The university originally had three departments.  

3. The new central building of the University in Volodymyrska Street was designed by 

Vikentiy Beretti. 

4.  In 1837 construction of a new building in Volodymyrska began. 

5. The University building is known by everybody as the grey building of the University 

6. About 20,000 students study at the University nowadays.  

7. Nowadays the University comprises 60 Faculties and four Institutes. 

8. The University professors and graduates made a significant contribution to the 

development of Science and the Arts in Ukraine. 

9. Taras Shevchenko worked at the University for five years.  

10. Taras Shevchenko National University in Kyiv is the number one University in Ukraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКР № 2 

І варіант   

 

1. Вставте необхідні прийменники:  (15 пр. x 1 б. = 15б.)  

1. She came … his picture when she was looking … her brother’s photo album. 2.  

The play makes an impression … me each time I see it.  3. My mother was busy 

getting ready … a New Year party.  4. Cross busy streets … crossings. 5. Will you 

stay … the hotel or … my family? 6. We were taken … the outskirts … the guide. 

7. We found … that he was not interested … going sightseeing. 8. Those who 

were present were surprised … his behaviour .  9. A group … tourists will arrive 

… Kiev. 10. Why do you want to change tram No. 3 … bus No. 4?  

 

2. Доповніть речення потрібними за замістом дісловами: (10 x 1 б .  = 10 

б .)  

a) had been given         d) had been told            g) had never been taught  

b) was given (twice)      e) was offered               h) was  promised  

c) was shown                f) wasn’t being paid      i ) was sent   

 

        I’ll never forget my first day at that office. I _ 1_ to  arrive at 8.30, but 

when I got there the whole place seemed to be empty. I didn’t know what to do, 

because I _2_ no information about the building or where I was going to work, so 

I just waited around until some of the secretaries began to turn up. Finally I _ 3_ 

to a dirty l ittle office on the fifth floor, where I _ 4_ a desk in a corner. Nothing 

happened for an hour; then I _5_ some letters to type on a computer by one of the 

senior secretaries. This wasn’t very successful, because I _ 6_ how to use a 

computer. (In the letter I _7_ when I _8_ the job, I _9_ computer training, but 

they’d obviously forgotten about this .) By lunchtime things hadn’t got any better,  

and I decided that I _10_ enough to put up with this nonsense, so I walked out 

and didn’t go back.  

 

 

 3.   Перекладіть наступні речення:   (10 x 2 б. = 20 б.)  

1. Де живе твоя подруга? –  Вона живе на одній із жвавих вулиць нашого 

міста.  2. Диктант був вчасно зданий викладачу. 3. Чому він так погано знає 

англійську ? –  Він не регулярно відвідує заняття з англійської мови. 4. 

Перевір, будь ласка, чи виключений газ на кухні. 5. Він запропонував піти 

прогулятися в парк. 6. Твій друг живе на окраїні Києва? 7. Студенти нашого 

університету приїхали до Лондону на мовну практику. 8. Туристи були 

уражені визначними пам’ятками Києво -Печерської Лаври. 9. Вам краще 

зробити пересадку на наступній зупинці. 10. Вам буде нелегко д обратися у 

промислову частину міста в час -пік.  

 

4 .  Напишіть твір на тему «Місто, яке я вважаю цікавим». ( 31 б.)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аудыювання  

1. Дайте відповіді на наступні запитання: (7 x 2 б. = 14 б) 

1.  What did Herbert love exploring every weekend?  

2.  What was he doing one Saturday morning?  

3.  Where did he decide to stop?  

4.  What was written in the window of the restaurant?  

5.  What did Herbert order in the restaurant?  

6.  What was the waiter’s reaction?  

7.  What did the waiter say to Herbert  a few minutes later when he came 

back? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКР № 2 

ІІ варінт  

 

1. Вставте прийменники:  (18 пр. x 1 б. = 18 б.)  

1. She came … London … the 6
t h

 of May. 2.  He arrived… Odessa the other day. 

3. Moscow University … the Vorobyev Hills is  greatly admired … everybody. 4. 

A lot  of new houses are being built … all the towns… Russia. 5. We were taken  

… the theatre… the guide .  6. We planned to leave Kiev … the 8
t h

 … September. 

7. I came … these old photos when I was looking … my passport. 8. The boy 

looked … us … surprise. 9 . She got a satisfactory mark … the exam. 10. I saw 

her walking … the direction … the Institute.   
 

2. Доповніть речення необхідним за змістом словом або виразом. (10 x 1б .  = 

10 б .)  

 

a) immense               d) to visi t            g) arrive                    k) in the direction 

of 

b) attraction               e) busy               h) tour  

c) places of interest    f) broad              i ) cross  
 

1. They … Ivanovs on Sunday. 2. We … at the station to meet our friend. 

3. We need … roads now that there are so man y cars. 4.  Tverskaya Street is one 

of the … streets in Moscow. 5. Our guests were surprised at the … size of 

Moscow. 6.  …  busy streets at crossings. 7. I saw her walking … the Institute. 

8. They were shown a lo of … during there tour.  9. The picture gall ery is one of 

the greatest … of our town. 10 .  The girl looked at  us … .  

 

 

 

 3.   Перекладіть  наступні  речення :   (10 x 2 б .  = 20 б . )  
1. Коли було видано цю книжку? 2. Мене запитали, чи ми підемо в театр. 3.  

Його слухали дуже уважно. 4. За дітьми доглянуть.  5. Її  попросили заспівати цю 

пісню ще раз. 6.  Про цю подію багато говорили. 7. Учні завтра напишуть диктант. 

8. Їй дали квиток у кіно. 9. На цій вулиці будується новий  магазин. 10. Їм 

наказали залишити зал.  

 

3. Опишіть  ситуації, використовуючи наступні слова та 

словосполучення. (28 б.)  

a)  your arrival in a big city: to arrive, to get a good idea of, straight and broad, 

to suggest , immense size,  to be situated, in different directions, to go 

sightseeing, tourists,  to attract  one’s attention, heavy traffi c, to be surprised at;  

b) asking for directions (in the form of a dialogue): to lose the way, tell the 

way, to get on/off (a bus), to put down at , to turn left /right, to go straight along,  

to take the first  turning, to go as far as, to walk a short /long distance.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аудіювання  

1. Дайте відповіді на наступні запитання: (7  x 2 б. = 14  б) 

1.  What did Herbert  love exploring every weekend? 

2.  What was he doing one Saturday morning?  

3.  Where did he decide to stop?  

4.  What was written in the window of the restaurant?  

5.  What did Herbert order in the restaurant?  

6.  What was the waiter’s reaction?  

7.  What did the waiter say to Herbert  a few minutes later when he came 

back? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аудіювання.  

Herbert  loved London. He didn 't  l ike the busy crow ded places—  he loved the 

small  back-streets.  He loved exploring these streets,  and every weekend he walked for  

miles  through them.  

One Saturday morning he was walking along a very small  street .  He was looking 

into the shop windows, and admiring the old bui ldings. Suddenly he felt  hungry.  He 

decided to stop for lunch in the nearest  restaurant.  It  seemed quite ordinary - but then 

he noticed a sign in the window. The sign said:  "We can serve anything.  You name it ,  

we can serve i t ."  

"That 's  impossible," Herbert  thought to himself.  But he decided to go in and find 

out.  He sat  at  a table near the door. When the waiter came to take his order,  Herbert  

asked for elephant ears on toast .  The waiter  wrote i t  down calmly and went into the 

kitchen. A few minutes later he came back and said very apologetically to Herbert:  

" I 'm sorry, sir  —  but  we can 't  serve elephant ears on toast ."  

"Ah, ha!" said Herber t ,  " I knew it  was impossible, you haven't  got any elephant  

ears,  have you?"  

"We have got  plenty of elephant ears,  sir ,"  re plied the waiter in  a very dignified 

voice,  "but I 'm afraid that  we've run out of bread."  

 

Текст для аудіювання 

 

 

Kyiv University  
 Higher education in Kyiv dates back to the first half of the 17

th  
when Kyiv Mohyla 

Academy was founded. Following its best traditions two hundred years later a new entity was 

formed, today’s Taras Shevchenko National University in Kyiv.  

 On the 29
th

 of August 1834, the first lectures were given at Kyiv University. Originally, 

the University was named after Saint Volodymyr, and had only 62 students and two departments, 

the Department of History and Philology and the Department of Physics and Mathematics. Its 

first rector was a young Professor of Botany and a person of encyclopedic knowledge Mykhailo 

Maxymovych, whose contribution to the development of history, archaeology and literary 

studies was massive. Among the lecturers of the University was an outstanding architect 

Vikentiy Beretti, who had come to Kyiv after winning a major tender for the design of a new 

central building of the University. In 1837 construction of a new building in Volodymyrska 

began. The University building is known by everybody as the red building of the University. 

Meanwhile the University was growing: the Faculty of Law was formed in 1835 and the Faculty 

of Medicine in 1837. Nowadays the University comprises 16 Faculties and four Institutes with 

over 20,000 students. 

 Among the brightest highlights of Ukrainian history are names of the University 

professors and graduates who made a significant contribution to the development of Science and 

the Arts in Ukraine. Amongst the most prominent are the historians and linguists M. 

Maxymovych and M. Drahomanov, mathematicians D. Grave, M. Boholyubov, playwright M. 

Starytskyi, poet M. Rylskyi, composer M. Lysenko and so many others.  

 The poet and democrat Taras Shevchenko worked at the University from 1845 to 1847. In 

1939, to honour the name of the great son of the Ukrainian people the University was renamed 

after Taras Shevchenko. 

 Today the University educates the best minds, it is the number one University and a 

major center of academic learning which has ties with many academic and learning 

establishments all over the world.   

 

 

     

       



МКР № 3 

1 варіант 

1. Вставте необхідні прийменники (0,32 б. + 25 з. = 8 б.): 

1. It will take me … least a month to catch … … the group. 

2. What did you buy … the money you got … your father? 

3. I’ve been writing the letter … and …. three days. 

4. When I come … some English words which I don’t know I always look them … 

… the dictionary. 

5. He helped me a lot … my English and I am much obliged … him … it. 

6. … Great Britain the course … study … intending teachers is based … compulsory 

and optional subjects. 

7. Are you going to specialize … Education? 

8. My school practice began when I was … my second year. 

9. Examinations are held … the end … each term; … each examination students are 

given several days which they spend … revising the material. 

10. Do you enjoy your lectures … Theory … Education? 

2. Знайди помилку у реченні та познач її відповідною цифрою (1 б. + 10 з. = 10 б.): 

1. Everybody were bright and happy at the party. 

                                                  1       2                        3   4 

2. He stood in the doorway smile brightly after him. 

                                     1       2                        3                    4 

3. The meaning of the word is quiet plain. 

1         2                                  3       4 

4. There was a blank look at her face. 

                                         1   2   3              4 

5. Judy’s ignorance made the girls to laugh. 

                                             1              2                  3    4 

6. What did prompt you to look for him in our town?      

           1                       2    3                 4 

7. She’ll prompt you if you’ll forget      the words.        

              1                         2    3       4 

8. On     very day of his arrival they recorded his speech. 

      1                 2           3                    4 

9. The trouble with college is that you are expect to know such a lot of things you’ve 

never learned.    

                     1                                    2      3                                                           4 

10. Do you know your part well or __ you need a prompter?      

                1                                  2           3     4 

3.Перекладіть подані речення англійською мовою (1 б. + 10 з. = 10 б.): 

1. Весною листя дерев яскраво-зелені. 

2. Мені подобається те, що вони називають звичайною їжею. 

3. Він усівся на край ліжка, тупо дивлячись перед собою. 

4. Щось трапилось з магнітофоном, він не працює. 

5. Я не хочу бачити його знову, він такий нудний. 

6. Рішення справляти його день народження викликало величезне пожвавлення 

(збудження) у родині. 

7. Сьогодні у газеті багато захоплюючих статей. 

8. Шовкові панчохи викликали заздрість у Хелен. 

9. Його проблема в тому, що він поверхнева особистість. 

10. Я не звикла одержувати подарунки. 

4. Прокоментуй наступне прислів’я, використовуючи лексику уроку  Live and learn (47). 

Аудіювання 



Прослухайте текст та виконайте наступні завдання: 

1. Оберіть речення, що відповідають змісту тексту (0,5 б. + 10 з.= 5 б.): 

1. Mr Jones is an English businessman. 

2. Mr Jones and and a group of Ukrainian specialists met at the restaurant.  

3. Mr Jones had a son and a daughter. 

4. His son studied at a technical college. 

5. Education in the USA is not compulsory. 

6. Children in the USA begin to go to school at the age of 5. 

7. Higher education in the USA is not very expensive. 

8. Students don’t usually receive financial support from parents or relatives. 

9. Only some students who don’t study well should pay a tuition fee. 

10. Each university offers a number of scholarships to deserving students. 

2. Підберіть  синоніми з тексту до поданих слів та висловів (1 б. + 10 з. = 10 б.): 

1. A first year student – 

2. Primary school –  

3. To demand –  

4. Financial help –  

5. Without money –  

6. To pay money – 

7. A number –  

8. To differ – 

9. Difficulty –  

10. A student who studies well and who goes in for sport well –  

3. Вставте пропущені слова в наступних реченнях (1 б. + 10 з. = 10 б.): 

1. Mr Jones invited a group of Ukrainian specialists to __________ . 

2. My daughter goes to ____________ high school. 

3. A tuition fee creates a financial ________ for some people. 

4. Scholarships come from different _______ . 

5. Some scholarships are given for scholastic _________________. 

6. You have to ______ to get your scholarship. 

7. My son wants to major in either mechanical or civil ___________ . 

8. I wanted him to be _______ . 

9. He is keen on building _________ . 

10. He applied for ____________ to a technical college last year. 

4. Дайте відповіді на запитання до тексту (2 б. + 10 з. = 20 б.): 

1. What topic was discussed by Mr Jones and Ukrainian specialists? 

2. How many grades do most schools in the USA have? 

3. How many children does Mr Jones have? 

4. Can the students go to the university free of charge? 

5. Are scholarships given only by universities? 

6. Can the students get their scholarships for athletic ability? 

7. What should you do to get a scholarship? 

8. What does Mr Jones’ son want to major in? 

9. Is it a suitable career for a boy? 

10. When did Mr Jones’ son apply for admission to a technical college? 

 

 

 

 



2 варіант 

 

1. Вставте необхідні прийменники (0,3 б. + 26 з. = 7,8 б.): 

1. It is important … a student to learn the use … different visual aids … his block-

teaching practice. 

2. … Great Britain the course … study … intending teachers is based … compulsory 

and optional subjects. 

3. Compulsory education begins … 5, and children attend primary school … they are 

11. 

4. He stared … her … utter astonishment. 

5. The trouble … the book is that it’s boring me … death. 

6. I was perfectly sure to be put … the desk next … the girl whom I didn’t like to sit 

with. 

7. … his speech he pointed … all the drawbacks … our work. 

8. He helped me a lot … my chemistry and I’m much obliged … him … it. 

9. The English club organized … students is concerned … extra-curricular activities. 

10. … every major city there are students … camp beds …nooks and crannies. 

2. Знайди помилку у реченні та познач її відповідною цифрою (1 б. + 10 з. = 10 б.): 

1. I doesn’t doubt that you throw my letters into the waste-basket. 

                              1       2                        3                                         4 

2. He wants to passing his final exams. 

                              1              2               3        4 

3. Some parent do not want their children to go to a comprehensive school. 

1         2         3                                        4 

4. He recorded all the events through the day. 

                                 1                      2            3              4 

5. The girls told about the things that I never hear of. 

                                       1       2              3                          4 

6. In the USA children must to go to school at 6. 

   1                              2      3                     4 

7. She will help you if she will feels better. 

       1     2                       3     4 

8. Those books made a great impression to him. 

 1         2        3                                    4 

11. The students recite their own poems yesterday with a great success. 

          1            2                         3                                              4 

12. He wanted her not to going to this party. 

         1                   2     3           4 

3.Перекладіть подані речення англійською мовою (1 б. + 10 з. = 10 б.): 

1. Вона зустріла його з яскравою посмішкою. 

2. Вона виглядала неперевершено в своєму простому синьому платті. 

3. Щоб отримати свої документи, вона мала заповнити три бланки. 

4. Якщо ви хочете покращити свою вимову, вам слід прослухати цю касету 

декілька разів. 

5. Він наголосив на тому, що їм не слід запізнюватись лекції. 

6. Його монотонна розповідь наскучила всім до смерті. 

7. Чи не соромно тобі чекати підказок від твоїх друзів? 

8. Всі були схвильовані тим, що на цих канікулах вони поїдуть до Карпат. 

9. Стаття у ранковій газеті викликала в неї сильне хвилювання. 

10. Він не хотів нікому нашкодити, він зробив це через своє незнання. 

4. Прокоментуй наступне прислів’я, використовуючи лексику уроку (47 б.): 

Better unborn than untaught. 



Аудіювання 

Прослухайте текст та виконайте наступні завдання: 

1. Оберіть речення, що відповідають змісту тексту (0,5 б. + 10 з.= 5 б.): 

1. Mr. Jones is an English businessman. 

2. Mr. Jones and and a group of Ukrainian specialists met in the office. 

3. Mr. Jones had two sons. 

4. His son is a freshman at a technical college. 

5. Education in the USA is compulsory. 

6. Children in the USA begin to go to school at the age of 7. 

7. Higher education in the USA is very cheap. 

8. Scholarships come just from private companies. 

9. Students shouldn’t pay a tuition fee. 

10. Mr. Jones wanted his son to be a teacher. 

2. Підберіть  синоніми з тексту до поданих слів та висловів (1 б. + 10 з. = 10 б.): 

1. Obligatory – 

2. To need, to want –  

3. High-priced –  

4. Number, quantity –  

5. To gain –  

6. Difficulty – 

7. To contend, to rival –  

8. Fulfillment – 

9. Access –  

10. To get help –  

3. Вставте пропущені слова в наступних реченнях (1 б. + 10 з. = 10 б.): 

1. The conversation turned to the_______. 

2. My son is in his _____ at a technical college. 

3. Is education _____in the USA? 

4. Many students receive _____from parents or relatives. 

5. Everyone must pay a _____. 

6. Each university offers a number of scholarships to _____. 

7. Some people can get their scholarships for _____. 

8. You must do well, show superior _____. 

9. It will be either mechanical or civil _____. 

10. He applied for _____ to a technical college last year. 

4. Дайте відповіді на запитання до тексту (2 б. + 10 з. = 20 б.): 

11. Where did Mr. Jones and a group of Ukrainian specialists meet? 

12. Where does Mr. Jones’ son study? 

13. What are the twelve grades of school in the USA? 

14. What do all states require from each girl and boy? 

15. Whom many students receive financial support from? 

16. Must students pay a tuition fee? 

17. How can students get a scholarship? 

18. What sources do the scholarships come from? 

19. What profession did Mr. Jones’ son choose? 

20. Mr. Jones wanted his son to be a designer, didn’t he? 

 

Аудіювання 



Mr Jones, an American businessman, invited a group of Ukrainian specialists to his house. The 

conversation turned to the education of children. 

Petrenko: Do your children go to school? 

Jones: My son is in his freshman year at a technical college, and my daughter goes to junior high 

school. 

Petrenko: Junior high? What’s that? 

Jones: Well, in most schools in the USA today, the twelve grades of school are divided into six 

years of elementary training, three years of junior high school and the last three, senior high 

school. 

Petrenko: Now I understand. Is education compulsory in the USA? 

Jones: Yes. All states require every boy and girl to go to school starting with the age of 6. 

Petrenko: What about higher education? Is it expensive? 

Jones: Rather. Many students receive financial support from parents or relatives. 

Petrenko: Can the students go to the University free of charge? 

Jones: Everyone must pay a tuition fee. The amount varies from state to state. This creates a 

financial hardship for deserving students. 

Petrenko: Are scholarships given only by universities? 

Jones: Not really. Scholarships come from different sources: private companies, state authorities, 

US Army, different funds and churches. Some people can even get their scholarships for athletic 

ability. Some are given for scholastic abilities. You have to compete to get your scholarship. You 

must do well, excel in something, show superior academic achievement.  

Lavra: Does your son know what he wants to major in? 

Jones: Not for sure. He hasn’t made up his mind yet, but I think it will be either mechanical or 

civil engineering. 

Kuzmuk: That’s a very good career for a boy. 

Jones: Perhaps it is. I wanted him to be a lawyer, but he is keen on building bridges and things 

like that, that’s why he applied for admission to a technical college last year. 

Petrenko: Let’s hope he’ll be a good engineer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ММККРР  №№  11  

Варіант 4 

 

1. Доберіть необхідні слова із запропонованих у дужках ( peel – scrape, 

steady – firm, crack – break, taste – flavour) (1 б. х 10 з. = 10 б.): 

1. I like onion in soup and other meals, but it is a real torture to … it.  

2. The strange fruit looked tempting, but it turned out to have an unpleasant … 

. 

3. The vase fell on the carpet, so it did not break, but only … . 

4. No one can deny she has …, though sometimes a little bizarre.  

5. She looked at me again with that peculiar steady … . 

6. Ann was … in her decision never to come back to that place again. 

7. The ice … under fishermen’s feet and they fell into the icy water.  

8. Mango has a peculiarly fine … . 

9. … your muddy shoes with this old knife.  

10.  John observed him through the … in the door and then went out.  

 

2. Надайте англійські еквіваленти до запропонованих слів та 

словосполучень (1 б. х 10 з. = 10 б.): 

 працювати без відпочинку; 

 попасти в халепу; 

 розкинути намет; 

 туристичний похід; 

 робити внесок в що-небудь; 

 розповсюджувати плітки; 

 блукати крізь ліси; 

 залишки; 

 бути розміром зі щось; 

 казковий куток. 

 

3. Перефразуйте наступні речення, використовуючи лексику Уроку 1 (1,5 

б. х 10 з. = 15 б.): 

1. Aren’t you ashamed of discussing my affairs behind my back?  

2. It turned out to be quite late when at last we made ourselves comfortable.  

3. It took the boys much effort and time to collect the money they needed.  

4. He may not remember about our arrangement, let’s call him to make sure.  

5. I had no idea that peeling potatoes was so difficult.  

6. He said it would be an excellent chance to speak to her there.  

7. This is a very rare book, it is as small as a match-box, but the print is very 

clear.  

8. It’s time he ended his speech.  

9. She knows everything about her husband’s likes and dislikes.  

10. At the beginning of May the village is really fairy-like with all its houses 

smothered in roses. 



 

4.  Перекладіть наступні речення англійською (2 б. х 10 з. = 20 б.): 

1. Я б ніколи не подумала, що його кімната могла бути оснащена з таким 

гарним смаком.  

2. Коли ми нарешті влаштувалися, ми були такими змученими, що ніхто з 

нас не захтів нікуди йти.  

3. Будучи переконаним супротивником пікніків, моя сестра відмовилася 

їхати з нами і залишилася вдома.  

4. Давайте підкладемо що-небудь під ніжку столу, щоб він не качався.  

5. Чим більше ми залишалися у тому місті, тим більше воно нам 

подобалося.  

6. Вона додала трохи соусу до підливи, щоб зробити її густішою.  

7. Не шкребіть, будь ласка, вилкою по тарілці, я не виношу цього звуку. 

8. Невже ти не бачиш, що вона може обвести навколо пальця кого 

завгодно?  

9. Так не піде. Тобі доведеться зробити все спочатку.  

10.  Тріснутий дзвін вже ніколи не буде гарно дзвеніти. (прислів’я) 
 

6. Прокоментуйте одне з наступних прислів’їв (35 б.): 

1. Oil and water will never mix. 

2. Gossiping and lying go hand in hand. 

 

 

 

 



ММККРР  №№  44  

Варіант ІІ 

 

1. Доберіть необхідні слова із запропонованих у дужках ( peel – scrape, 

steady – firm, crack – break, taste – flavour) (1 б. х 10 з. = 10 б.): 

1. I like the lemon … of sweets.  

2. You must … up some courage and daring. 

3. We heard the birch-tree … loudly and saw it fall.  

4. I prefer to eat boiled potatoes in their jackets and I never … them. 

5. If you do not … the dust away, everything you eat will … of it. 

6. Draught through the … in the window-frame stirred the curtains.  

7. Mr. Bentley has been given 10 % discount for being a … customer of this 

book store. 

8.  The oak-tree stood … in the earth. 

9. The cup did not …, all the pieces still held together. 

 

2. Надайте англійські еквіваленти до запропонованих слів та 

словосполучень (1 б. х 10 з. = 10 б.): 

 мати гіркий смак; 

 зупинитися в якомусь місці; 

 погано щось зробити; 

 сільські новини; 

 живописний краєвид; 

 дух подорожі; 

 з серйозним та задумливим видом; 

 про всяк випадок; 

 жартувати; 

 зробити внесок у щось. 

 

3. Перефразуйте наступні речення, використовуючи лексику Уроку 1 (1,5 

б. х 10 з. = 15 б.): 

1. He must have realised that he had done the job badly.  

2. We wandered about the strange place for nearly two hours.  

3. The friends decided to make a stew in order to get rid of all remnants of 

food.  

4. The hotel we stayed in had small and quaint rooms.  

5. He earns his living writing articles for local newspapers and magazines.  

6. The rain is pouring constantly down all the time. 

7. Don’t stay in the sun for too long or you’ll burn your skin and it will come 

off. 

8. Ann made Tom do whatever she wished him to do. 

9. Put some oatmeal into the porridge and mix it thoroughly with a spoon.  

10. Mother told her son to clean the soles of his shoes from the mud before 

going into the house.  



 

4.  Перекладіть наступні речення англійською (2 б. х 10 з. = 20 б.): 

1. Отримавши завдання, всі працювали без передиху цілий день.  

2. В цьому магазині такий вибір товарів, що ви обов’язково знайдете щось 

на свій смак.  

3. “Ніколи б не подумала, що Джейн буде розповсюджувати плітки,” – 

сказала Кейт.  

4. Елен перемішала салат, скуштувала його і вирішила додати ще трохи 

солі.  

5. Ваза може тріснути, якщо її мити в гарячій воді.  

6. Він ледве склав іспити, але мені здається, він зрозумів, що не можна 

марно тратити стільки часу.  

7. Він жартує з таким серйозним видом, що неможливо не розсміятися.  

8. Як тільки ми прийшли до лісу, ми розкинули намет і розпалили 

вогнище.  

9. Він прийшов на обід у піднесеному настрої.  

10. Регулярні тренування сприяли його успіху на змаганнях.  

 

5. Напишіть твір на тему: “What should we do to have a good picnic” (20-25 

речень) (35 б.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теми для заліка 

 

1. English Meals 

2. Drama, Music and Ballet in Britain  

3. Kyiv is the Capital of Ukraine  

4. Universities in Great Britain 

5. Famous Holidays in Ukraine  

6. Man and Movies 

7. The Role of Cinema in Our Life  

8. Bringing up Children 

9. English Schooling 

10. Sports and Games Popular in Great Britain 

11. Higher Education and Teacher Training in Great Britain 

12. Places of Interest in London 

13. Choosing a Career 

14. London is the Capital of Great Britain 

15.  Different Means of Travelling 

16. Holidays in Great Britain 

17. Travelling by Train in Britain 

18. The Geographical Position of Great Britain 

19. Thomas Gainsborough – the Famous English Painter 

20. The system of Education in England and Wales 

21. Famous Theatres in Ukraine  

22. Places of Interest in Kyiv 

23. Universities in Ukraine 

24. Industrial and Agricultural Districts in Great Britain 

25. Travelling  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


