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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 – 

9,5 

Галузь знань 0203 

Гуманітарні науки  Нормативна/ Варіативна 

 
Спеціальність 6.020303 

6.020303 Філологія Мова 

і література (німецька)  

 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  - 285 
5 6 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 3/4 

самостійної роботи 

студента – 5,3/3,9 

Ступінь 

Бакалавра 

  

Практичні 

54 64 

  

Самостійна робота 

96 71 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 118 год. аудиторні заняття, 169 год. – самостійна робота ( 

41 % / 59 %). 



 

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: 

─ 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. 

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 

1 семестр 

 

Кредит 1. Моя сім’я.  

Тема 1.  Ознайомлення. Привітання. Складання діалогів за темою. Аудіювання. 

Тема 2. Дієслово to be у теперішньому неозначеному часі. Використання його в 

усному мовленні. 

Тема 3.  Ступені порівняння прикметників.  Про себе. Розвиток монологічного 

мовлення. 

Тема 4.  Текст “Betty Smith”. Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 

         Тема 5. Текст “Doctor Sandford’s family”. 

         Тема 6. Текст 2. “About Benny’s cousins”. Підготовка до написання МКР№1 

         Тема 7. МКР№1 

         

          Кредит 2. Родина мого друга. 

 



       Тема 1.  Родина мого друга. Прийменники часу. Прийменники місця. Тренувальні 

вправи.  

        Тема 2.  Текст “Our English lesson”. Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями. 

        Тема 3.  Модальні дієслова can, may, must.  Робота над текстом 1. Ознайомлення з 

новими лексичними одиницями з теми. 

         Тема 4.  Країни, столиці, мови, національності. Закріплення лексики уроку. У карти 

світу. Країна, яку ти вважаєш найцікавішою. 

         Тема 5.  Українські свята та свята у Великобританії. 

Тема 6. Ступені порівняння прислівників. Вживання означеного артикля з 

географічними   назвами. 

         Тема 7.  Країни, столиці, мови, національності. Закріплення лексики уроку. 

Підготовка до написання МКР№2 

         Тема 8. МКР№2 

          

Кредит 3. Їжа. Приготування страв. День студента. 

Тема 1.  Їжа. Теперішній тривалий час. 

         Тема 2. У їдальні. Приготування страв. 

Тема 3.  Диктант-переклад. У ресторані. 

Тема 4.  Спеціальні питання у непрямій мові. Наказові речення у непрямій мові. 

Тема 5. День студента. Робота над текстом 1. Введення нових лексичних одиниць 

Ознайомлення. Привітання. Складання діалогів за темою. 

 

         Тема 6.  Робота над текстом 2. Закріплення нових лексичних одиниць. Тренувальні 

вправи. Диктант-переклад. 

         Тема 7. Мій денний розклад. Робота по дому. Підготовка до написання МКР№1 

         Тема 8. МКР№ 3 

         

        Кредит 4. Відпочинок. Хобі. Університет. Ведення телефонної бесіди.  

Відпочинок взимку та влітку. Місто Київ – столиця України. Моє рідне місто. 

 

       Тема 1.  Відпочинок. Хобі. Теперішній перфектний час. Непряма мова. Тренувальні 

вправи 

        Тема 2.  Минулий неозначений час. Вступ до університету. Минулий тривалий час. 

Тренувальні вправи. 

         Тема 3.  Наш університет. Навчання в університеті. Минулий тривалий час. 

Тренувальні вправи. Ведення телефонної бесіди. Написання листа.  Пори року і 

погода. Майбутній неозначений час. 

         Тема 4.  Моя улюблена пора року. Розмови про погоду.(Розвиток діалогічного 

мовлення) Прогноз погоди. To be able, to have у майбутньому неозначеному часі. 

         Тема 5.  Особливості погоди у Великобританії та в Україні у різні  пори року. 

Підрядні речення часу і умови. 

Тема 6.  Відпочинок. Відпочинок взимку та влітку. Узгодження часів. Рушаймо на 

пікнік! 

Тема 7.  Найкращій спосіб відпочинку. Майбутній час у минулому. Вікенд. 

Минулий перфектний час.  Місто. Пасивний стан дієслова.  Текст “A Visit to Kyiv”. 

Київ – столиця України. 



         Тема 8. Моє рідне місто. Місто, яке ти вважаєш цікавим. Подорожуючи містом. 

Карта міста. 

         Тема 9. Вправи на закріплення лексичних одиниць. 

         Тема 10. МКР№ 4 

         

        Кредит  5-7. У крамниці. Покупки. У супермаркеті. Моя улюблена крамниця.     

Знамениті крамниці світу. Театр. Моє ставлення до театру. Театр чи телебачення? 

Театральні вистави та враження після їх перегляду. Знамениті театри Великої 

Британії. 

 

       Тема 1.  Складний додаток. Текст “Carrie Goes to a Department Store”. 

         Тема 2.  У крамниці. Покупки. Текст “Shopping” 

         Тема 3.  Аудіювання. Диктант-переклад. 

         Тема 4.  У супермаркеті. Моя улюблена крамниця. Знамениті крамниці світу. 

         Тема 5.  Театр. Вживання герундію після деяких дієслів та словосполучень. 

         Тема 6.  Текст 1:”Jean’s First Visit to the Theatre”. 

Тема 7. Текст 2: “Dialogue”. Закріплення нових лексичних одиниць. 

         Тема 8.  Текст 2: “Dialogue”. Закріплення нових лексичних одиниць. Аудіювання. 

Диктант – переклад. 

         Тема 9. Моє ставлення до театру. Театр чи телебачення? 

         Тема 10. Театральні вистави та враження після їх перегляду. 

         Тема 11. Мій перший (останній) візит до театру. 

         Тема 12. Знамениті театри Великої Британії. 

         Тема 13. Підготовка до написання МКР№5 

         Тема 14. МКР№5 

 

Кредит  8,9. Людина, її зовнішність і характер. Опис зовнішності. Мій друг. 

Людина, яку я знаю. Теперішній перфектно-тривалий час. Людина, її 

зовнішність. Опис зовнішності. Мій друг. Людина, яку я знаю. Характер 

людини. 

 

Тема 1.  Введення розмовних моделей 

Тема 2. Теперішній перфектний тривалий час. 

Тема 3.  Текст 1 “Home”. 

Тема 4.  Зовнішність людини. 

Тема 5.  Виконання лексико-граматичних вправ. 

Тема 6.  Людина, яку я знаю. 

         Тема 7. Характер людини 

         Тема 8.  Опис зовнішності мого друга. 

         Тема 9. Аудіювання з теми. 

         Тема 10. Вправи на закріплення лексичних одиниць. 

         Тема 11. Підготовка до написання МКР№6 

         Тема 12. МКР№6 

       

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 



Денна форма  

Усього 
у тому числі   

П Ср    

1 2 3 4    

Кредит 1. Моя сім’я 45 14 31    

Кредит 2. Родина мого друга 

 
45 16 29    

Кредит 3. Їжа. Приготування 

страв. День студента. 
45 16 29    

Змістовий модуль 4. 

Відпочинок. Хобі. 

Університет. Ведення 

телефонної бесіди.  

Відпочинок взимку та влітку. 

Місто Київ – столиця 

України. Моє рідне місто. 

45 20 25    

    Кредит 5-7 У крамниці. 

Покупки. У супермаркеті. 

Моя улюблена крамниця. 

Знамениті крамниці світу. 

Театр. Моє ставлення до 

театру. Театр чи 

телебачення? Театральні 

вистави та враження після їх 

перегляду. Знамениті театри 

Великої Британії.  

      60 28 32    

Кредит 8,9. 

Людина, її зовнішність і 

характер. Опис зовнішності. 

Мій друг. Людина, яку я знаю. 

Теперішній перфектно-

тривалий час. Людина, її 

зовнішність. Опис 

зовнішності. Мій друг. 

Людина, яку я знаю. 

Характер людини. 

45 24 21    

Усього годин: 285 118 167    

 

Кредит 1 

Моя сім’я. 

Кількість годин 45 год. 

                                           Денна форма навчання      

 Усього 

у 

тому 

числі 

у 

тому 

числі 

У 

тому 

числі 

 

 

   

  П інд Ср     

1 2 3 4 5     

Тема 1. Ознайомлення. 7 2 0 5     



Привітання. Складання 

діалогів за темою. 

Аудіювання. 

Тема 2. Дієслово to be у 

теперішньому 

неозначеному часі. 

Використання його в 

 усному мовленні. 

7 2 0 5     

Тема 3. Ступені 

порівняння 

прикметників Про себе. 

Розвиток монологічного 

мовлення. 

7 2 0 5     

Тема 4. Текст “Betty 

Smith”. Ознайомлення з 

новими лексичними 

одиницями 

6 2 0 4     

Тема 5. Текст “Doctor 

Sandford’s family”. 

6 2 0 4     

Тема 6. Текст 2. “About 

Benny’s cousins”. 

10 2 0 8     

Тема 7.  МКР№1 2 2 0 0     

Усього 45 14 0 31     

Кредит 2 

Родина мого друга. 

Кількість годин 45 год. 

                                           Денна форма навчання       

 Усього 

у 

тому 

числі 

у 

тому 

числі 

У 

тому 

числі 

 

 

   

  п Інд ср     

1 2 3 4 5     

Тема 1. Родина мого 

друга. Прийменники 

часу. Прийменники 

місця. Тренувальні 

вправи. 

6 2 0 4     

Тема 2. Текст “Our 

English lesson”. 

Ознайомлення з новими 

лексичними одиницями. 

6 2 0 4     

Тема 3. Модальні 

дієслова can, may, must. 

Тренувальні вправи на 

закріплення модальних 

дієслів 

6 2 0 

 

 

4     

Тема 4. Країни, столиці, 

мови, національності. 

Закріплення лексики 

уроку. У карти світу. 

Країна, яку ти вважаєш 

найцікавішою. 

6 2 0 4     

Тема 5. Українські 

свята та свята у 

Великобританії. 

6 2 0 4     

Тема 6. Ступені 5 2 0 3     



порівняння 

прислівників. Вживання 

означеного артикля з 

географічними   

назвами. 

Тема 7. Країни, столиці, 

мови, національності. 

Закріплення лексики 

уроку. Підготовка до 

МКР№2 

8 2 0 6     

Тема 8. МКР№2 2 2 0 0     

 Усього 45 16 0 29     

 

 

Кредит 3 

Їжа. Приготування страв. День студента. 
Кількість годин 45 

                                           Денна форма навчання      

 Усього 

у 

тому 

числі 

У 

тому 

числі 

У 

тому 

числі 

 

 

   

  П Інд Ср     

1 2 3 4 5     

Тема 1.  
Їжа. Теперішній тривалий час. 

6 2 0 4     

Тема 2.У їдальні. Приготування 

страв. 
6 2 0 4     

Тема 3. Диктант-переклад. У 

ресторані. 
6 2 0 4     

Тема 4.  
Спеціальні питання у непрямій 

мові. Наказові речення у 

непрямій мові. 

6 2 0 4     

Тема 5.  
День студента. Робота над 

текстом 1. Введення нових 

лексичних одиниць 

Ознайомлення. Привітання. 

Складання діалогів за темою. 

6 2 0 4     

Тема 6. Робота над текстом 2. 

Закріплення нових лексичних 

одиниць. Тренувальні вправи. 

Диктант-переклад. 

6 2 0 4     

Тема 7. Мій денний розклад. 

Робота по дому.  Підготовка до 

написання МКР№1 

8 2 0 6     

Тема 8. МКР№ 3 2 2 0 0     

Усього 45 16 0 29     

Кредит 4 

Відпочинок. Хобі. Університет. Ведення телефонної бесіди. Відпочинок взимку та влітку. 

Місто Київ – столиця України. Моє рідне місто. 
Кількість годин  60 

                                           Денна форма навчання       

 Усього 

у 

тому 

числі 

У 

тому 

числі 

У 

тому 

числі 

 

 

   

  п Інд Ср     

1 2 3 4 5     



Тема 1. Відпочинок. Хобі. 

Теперішній перфектний час. 

Непряма мова. Тренувальні 

вправи 

4 2 0 2     

Тема 2. Минулий неозначений 

час. Вступ до університету. 

Минулий тривалий час. 

Тренувальні вправи 

4 2 0 2     

Тема 3. Наш університет. 

Навчання в університеті. 

Минулий тривалий час. 

Тренувальні вправи. Ведення 

телефонної бесіди. Написання 

листа. 

4 2 0 2     

Тема 4. Пори року і погода. 

Майбутній неозначений час. Моя 

улюблена пора року. Розмови про 

погоду. . (Розвиток діалогічного 

мовлення) Прогноз погоди. To be 

able, to have у майбутньому 

неозначеному часі. 

4 2 0 2     

Тема 5. Особливості погоди у 

Великобританії та в Україні у 

різні  пори року. Підрядні 

речення часу і умови. 

4 2 0 2     

Тема6. Відпочинок. Відпочинок 

взимку та влітку. Узгодження 

часів. Рушаймо на пікнік! 

5 2 0 3     

Тема 7. Найкращій спосіб 

відпочинку. Майбутній час у 

минулому. Вікенд. Минулий 

перфектний час.  Місто. 

Пасивний стан дієслова.  Текст 

“A Visit to Kyiv”. Київ – столиця 

України. 

5 2 0 3     

Тема 8. Моє рідне місто. Місто, 

яке ти вважаєш цікавим. 

Подорожуючи містом. Карта 

міста 

5 2 0 3     

Тема 9.  Вправи на закріплення 

лексичних одиниць. 

8 2 0 6     

Тема 10. 

МКР№4 

2 2  0     

 45 20 0 25     

 

Кредит 5-7 

          Кредит 5--7. У крамниці. Покупки. У супермаркеті. Моя улюблена крамниця. 

Знамениті крамниці світу. Театр. Моє ставлення до театру. Театр чи телебачення? 

Театральні вистави та враження після їх перегляду. Знамениті театри Великої 

Британії. 
Кількість годин  60 

                                           Денна форма навчання      Заочна форма навчання 

 Усього 

у 

тому 

числі 

У 

тому 

числі 

У 

тому 

числі 

 

Усього 

у 

тому 

числі 

у  

тому 

числі 

у 

тому 

числі 

  п Інд Ср  п інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Тема 1.  Складний додаток. 

Текст “Carrie Goes to a 

Department Store”. 

4 2 0 2     

Тема 2.  У крамниці. Покупки. 

Текст “Shopping”. У 

супермаркеті. Моя улюблена 

крамниця. Знамениті крамниці 

світу. 

4 2 0 2     

Тема 3. Аудіювання. Диктант-

переклад. 
4 2 0 2     

Тема 4. У супермаркеті.  

Моя улюблена крамниця. 

Знамениті крамниці світу. 

4 2 0 2     

Тема 5. Театр. Вживання 

герундію після деяких дієслів та 

словосполучень. 

4 2 0 2     

Тема 6.. Текст 1:”Jean’s First Visit 

to the Theatre”. 

4 2 0 2     

Тема7. Текст 2: “Dialogue”. 

Закріплення нових лексичних 

одиниць. 

4 

 

2 0 2     

Тема 8. Текст 2: “Dialogue”. 

Закріплення нових лексичних 

одиниць. Аудіювання. Диктант – 

переклад. 

4 2 0 2     

Тема 9. Моє ставлення до театру. 

Театр чи телебачення? 

4 2 0 2     

Тема 10. Театральні вистави та 

враження після їх перегляду. 

4 2 0 2     

Тема 11. Мій перший (останній) 

візит до театру. 

6 2 0 4     

Тема 12. Знамениті театри 

Великої Британії. 

6 2 0 4     

Тема 13. Підготовка до 

написання МКР№5 

6 2 0 4     

Тема 14. МКР№5 2 2 0 0     

Усього 60 28 0 32     

Кредит 8,9 

          Кредит 8,9. Людина, її зовнішність і характер. Опис зовнішності. Мій друг. 

Людина, яку я знаю. Теперішній перфектно-тривалий час. Людина, її зовнішність. 

Опис зовнішності. Мій друг. Людина, яку я знаю. Характер людини. 
 

Кількість годин  45 

                                           Денна форма навчання      Заочна форма навчання 

 Усього 

у 

тому 

числі 

у 

тому 

числі 

У 

тому 

числі 

 

Усього 

у 

тому 

числі 

у  

тому 

числі 

у 

тому 

числі 

  п Інд Ср  п інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  Введення розмовних 

моделей 
4 2 0 2     

Тема 2.  Теперішній перфектний 

тривалий час. 
4 2 0 2     

Тема 3. Текст 1 “Home”. 4 2 0 2     

Тема 4. Зовнішність людини. 4 2 0 2     

Тема 5. Виконання лексико-

граматичних вправ. 

4 2 0 2     



Тема 6.. Людина, яку я знаю.  4 2 0 2     

Тема7. Характер людини 4 2 0 2     

Тема 8. Опис зовнішності мого 

друга. 

4 2 0 2     

Тема 9. Аудіювання з теми. 4 2 0 2     

Тема 10. Вправи на закріплення 

лексичних одиниць. 

4 2 0 2     

Тема 11. Підготовка до 

написання МКР№6 

3 2 0 1     

Тема 12. МКР № 6 2 2 0 0     

Усього 45 24 0 21     

Усього 285 118 0 167     

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

1 Ознайомлення. Привітання. Складання діалогів за темою. Аудіювання. 2 

2 Дієслово to be у теперішньому неозначеному часі. Використання його в 

усному мовленні. 

2 

3 Ступені порівняння прикметників. Про себе. Розвиток монологічного 

мовлення. 

2 

4 Текст “Betty Smith”. Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 2 

5 Текст “Doctor Sandford’s family”. 2 

6 Текст 2. “About Benny’s cousins”. Підготовка до написання МКР№1 2 

7 МКР№1 2 

8 Родина мого друга. Прийменники часу. Прийменники місця. Тренувальні 

вправи. 

2 

9 Текст “Our English lesson”. Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 2 

10 Модальні дієслова can, may, must. Тренувальні вправи на закріплення 

модальних дієслів. Робота над текстом 1. Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями з теми. 

2 

11 Країни, столиці, мови, національності. Закріплення лексики уроку. У карти 

світу. Країна, яку ти вважаєш найцікавішою. 

2 

12 Українські свята та свята у Великобританії. 2 

13 Ступені порівняння прислівників. Вживання означеного артикля з 

географічними   назвами. 

2 

14 Країни, столиці, мови, національності. Закріплення лексики уроку. Підготовка 

до написання МКР№2 

2 

15 МКР№2 2 

16 Їжа. Теперішній тривалий час. 2 

17 У їдальні. Приготування страв 2 



18 Диктант-переклад. У ресторані. 2 

19 Спеціальні питання у непрямій мові. Наказові речення у непрямій мові. 2 

20 День студента. Робота над текстом 1. Введення нових лексичних одиниць 

Ознайомлення. Привітання. Складання діалогів за темою. 

2 

21 Робота над текстом 2. Закріплення нових лексичних одиниць. Тренувальні 

вправи. Диктант-переклад. 

2 

22 Мій денний розклад. Робота по дому. Підготовка до написання МКР№3 2 

23 МКР№ 3 2 

24 Відпочинок. Хобі. Теперішній перфектний час. Непряма мова. Тренувальні 

вправи 

2 

25 Минулий неозначений час. Вступ до університету. Минулий тривалий час. 

Тренувальні вправи. 

2 

26 Наш університет. Навчання в університеті. Минулий тривалий час. 

Тренувальні вправи. Ведення телефонної бесіди. Написання листа.  Пори року 

і погода. Майбутній неозначений час. 

2 

27 Моя улюблена пора року. Розмови про погоду.(Розвиток діалогічного 

мовлення) Прогноз погоди. To be able, to have у майбутньому 

неозначеному часі. 

2 

28 Особливості погоди у Великобританії та в Україні у різні  пори року. Підрядні 

речення часу і умови. 

2 

29 Відпочинок. Відпочинок взимку та влітку. Узгодження часів. Рушаймо на 

пікнік! 
2 

30 Найкращій спосіб відпочинку. Майбутній час у минулому. Вікенд. Минулий 

перфектний час.  Місто. Пасивний стан дієслова.  Текст “A Visit to Kyiv”. Київ 

– столиця України. 

2 

31 Моє рідне місто. Місто, яке ти вважаєш цікавим. Подорожуючи містом. Карта 

міста. 

2 

32 Вправи на закріплення лексичних одиниць. 2 

33 МКР№ 4 2 

34 Складний додаток. Текст “Carrie Goes to a Department Store”. 2 

35 У крамниці. Покупки. Текст “Shopping”. У супермаркеті. Моя улюблена 

крамниця. Знамениті крамниці світу. 

2 

36 Аудіювання. Диктант-переклад. 2 

37 У супермаркеті. Моя улюблена крамниця. Знамениті крамниці світу. 2 

38 Театр. Вживання герундію після деяких дієслів та словосполучень. 2 

39 Текст 1:”Jean’s First Visit to the Theatre”. 2 

40 Текст 2: “Dialogue”. Закріплення нових лексичних одиниць. 

 

2 

41 Текст 2: “Dialogue”. Закріплення нових лексичних одиниць. Аудіювання. 

Диктант – переклад. 

2 

42 Моє ставлення до театру. Театр чи телебачення? 2 

43 Театральні вистави та враження після їх перегляду. 2 

44 Мій перший (останній) візит до театру. 2 



45 Знамениті театри Великої Британії. 2 

46 Підготовка до написання  МКР № 5 2 

47 МКР № 5 2 

48 Введення розмовних моделей 2 

49 Теперішній перфектний тривалий час 2 

50 Текст 1 “Home”. 2 

51 Зовнішність людини. 2 

52 Виконання лексико-граматичних вправ. 2 

53 Людина, яку я знаю. 2 

54 Характер людини 2 

55 Опис зовнішності мого друга. 2 

56 Аудіювання з теми. 2 

57 Вправи на закріплення лексичних одиниць. 2 

58 Підготовка до написання МКР№6 2 

59 МКР№6 2 

 Усього 118 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

   

1 The book “Family Album, U.S.A.”. Episode I. Acts I, ІІ, p. 2-7. Episode I. Act II, p. 8-

12. Episode II. Act I, p. 13-17. 

16 

2 The book “Family Album, U.S.A.”. Episode II. Act II, p. 18-20. Episode II. Act III, p. 

21-24. Індивідуальне читання 

16 

3 The book “Family Album, U.S.A.”. Episode III. Acts I, II, p. 25-33. Episode III. Act 

III, p. 34-36. Episode IV. Acts I, II, p. 37-45. 
16 

4 Індивідуальне читання. The book “Family Album, U.S.A.”. Episode IV. Acts IІІ, p. 

46-48.  
16 

5 The book “Family Album, U.S.A.”. Episode V. Act I, p. 49-53. Episode V. Act II, p. 

54-57. Episode V, Act III, p. 55-60. 
14 

6 The book “Family Album, U.S.A.”. Episode VI. Acts I- III, p. 61-72. Індивідуальне 

читання. 
14 

7 
The book “Family Album, U.S.A.”. Episode VII. Act III, p. 81-84. Episode VIII, Acts 

I, II, p. 85-92. Episode VII, Act III, p. 93-96.. 
15 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

1 Домашнє читання. Джейн Остін «Гордість та упередження». Глава№1 5 

2 Домашнє читання. Джейн Остін «Гордість та упередження». Глава №2. 5 

3 Домашнє читання. Джейн Остін «Гордість та упередження». Глава №3. 5 



4 Домашнє читання. Джейн Остін «Гордість та упередження». Глава №4. 5 

5 Домашнє читання. Джейн Остін «Гордість та упередження». Глава №5. 5 

6 Домашнє читання. Джейн Остін «Гордість та упередження». Глава №6. 5 

7 
Домашнє читання. Джейн Остін «Гордість та упередження». Глава №7. 5 

8 
Домашнє читання. Джейн Остін «Гордість та упередження». Глава №8 5 

9 Домашнє читання. Джейн Остін «Гордість та упередження». Глава №9 5 

10 Домашнє читання. Джейн Остін «Гордість та упередження». Глава №10 5 

11 Домашнє читання. Джейн Остін «Гордість та упередження». Глава №11-12 10 

 167 

 

 

10. 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.  

                               

11. 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. Іспити. Усний іспит. Письмовий іспит. оцінка.  

7. Самоконтроль і самооцінка.                                                                         

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота МКР 

(6х90) 

Накопи

чувальн



 і бали 

Кредит №  1 360 950 

Т1 

10 

Т2 

10 

Т3 

10 

Т4 

10 

Т5 

10 

Т6 

10 

Т7 

10 

  
 

Кредит № 2   

Т1 

10 

Т2 

10 

Т3 

10 

Т4 

10 

Т5 

10 

Т6 

10 

Т7 

10 

Т8 

10 

   

Кредит № 3   

Т1 

10 

Т2 

10 

Т3 

10 

Т4 

10 

Т5 

10 

Т6 

10 

Т7 

10 

Т8 

10 

    

Кредит № 4   

Т1 

10 

Т2 

10 

Т3 

10 

Т4 

10 

Т5 

10 

Т6 

10 

Т7 

10 

Т8 

10 

Т9 

10 

Т10 

10 

  

Кредит № 5 – 7   

Т

1 

1

0 

Т2 

10 

Т3 

10 

Т4 

10 

Т5 

10 

Т6 

10 

Т7 

10 

Т8 

10 

Т9 

10 

Т10 

10 

Т11 

10 

Т12 

10 

Т13 

10 

Т

1

4 

1

0 

  

Кредит 8,9   

Т1 

10 

Т2 

10 

Т3 

10 

Т4 

10 

Т5 

10 

Т6 

10 

Т7 

10 

Т8 

10 

Т9 

10 

Т10 

10 

Т11 

10 

Т

1

2 

1

0 

  

 

 

 

 

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 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплек. 

. 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Матюшкіна - Герке Т.І. “Пособие для аудирования и развития навыков устной речи” М. “Высшая 

школа”, 1979. 



2. R. Hill “Advanced Stories for Reproduction” 

3. Аракин В.Д. и др. «Практический курс английского языка» М., 1999. 

4. Практический курс английского языка. 1 курс: Учеб. для педвузов по спец. «Иностр. яз.» / Под ред. 

В.Д. Аракина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 520 с.  

Допоміжна 

5. Поговорим о прочитанном. Пособие по домашнему чтению на английском языке: Учеб. пособие / 

Т.А. Бараблина, В. И. Бозылева, Т.Н.Маляр, Л.Б.Нефедова. – М.: Высш. шк., 1986. – 206 с.  

6. Матюшкина-Герке Т.И. Пособие для аудирования и развития навыков устной речи. – М.: Высш. шк., 

1979.  

7. Скалкин В.Л. Английский язык для общения: Учеб. пособие для неяз. вузов. – М.: Высш. шк., 1986. – 192 

с.  

8. Лебединская Б.Я. От чтения к устной речи. Пособие по английскому языку. – М.: Высш. шк., 1992. – 176 

с.  

9. Cooper B.L., Rubalsky B.G. An Advanced Course of Everyday English. A handbook for senior courses of 

foreign languages institutes. – Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1963. – 268 p.  

10. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. School, Home and Office Edition. 230,000 

Entries. 1,248 Pages. Lexicon Publications, Inc. Danbury, CT, 1993.  

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” складена 

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 285 годин/9,5 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

1 семестр 

 

Кредит 1. Моя сім’я.  

Тема 1.  Ознайомлення. Привітання. Складання діалогів за темою. Аудіювання. 

Тема 2. Дієслово to be у теперішньому неозначеному часі. Використання його в усному мовленні. 

Тема 3.  Ступені порівняння прикметників.  Про себе. Розвиток монологічного мовлення. 

Тема 4.  Текст “Betty Smith”. Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 

         Тема 5. Текст “Doctor Sandford’s family”. 

         Тема 6. Текст 2. “About Benny’s cousins”. Підготовка до написання МКР№1 

         Тема 7. МКР№1 

         

          Кредит 2. Родина мого друга. 

 

       Тема 1.  Родина мого друга. Прийменники часу. Прийменники місця. Тренувальні вправи.  

        Тема 2.  Текст “Our English lesson”. Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 

        Тема 3.  Модальні дієслова can, may, must.  Робота над текстом 1. Ознайомлення з новими 

лексичними одиницями з теми. 

         Тема 4.  Країни, столиці, мови, національності. Закріплення лексики уроку. У карти світу. Країна, 

яку ти вважаєш найцікавішою. 

         Тема 5.  Українські свята та свята у Великобританії. 

Тема 6. Ступені порівняння прислівників. Вживання означеного артикля з географічними   

назвами. 

         Тема 7.  Країни, столиці, мови, національності. Закріплення лексики уроку. Підготовка до 

написання МКР№2 

         Тема 8. МКР№2 



          

Кредит 3. Їжа. Приготування страв. День студента. 

Тема 1.  Їжа. Теперішній тривалий час. 

         Тема 2. У їдальні. Приготування страв. 

Тема 3.  Диктант-переклад. У ресторані. 

Тема 4.  Спеціальні питання у непрямій мові. Наказові речення у непрямій мові. 

Тема 5. День студента. Робота над текстом 1. Введення нових лексичних одиниць Ознайомлення. 

Привітання. Складання діалогів за темою. 

 

         Тема 6.  Робота над текстом 2. Закріплення нових лексичних одиниць. Тренувальні вправи. 

Диктант-переклад. 

         Тема 7. Мій денний розклад. Робота по дому. Підготовка до написання МКР№1 

         Тема 8. МКР№ 3 

         

        Кредит 4. Відпочинок. Хобі. Університет. Ведення телефонної бесіди.  Відпочинок взимку та 

влітку. Місто Київ – столиця України. Моє рідне місто. 

 

       Тема 1.  Відпочинок. Хобі. Теперішній перфектний час. Непряма мова. Тренувальні вправи 

        Тема 2.  Минулий неозначений час. Вступ до університету. Минулий тривалий час. Тренувальні 

вправи. 

         Тема 3.  Наш університет. Навчання в університеті. Минулий тривалий час. Тренувальні вправи. 

Ведення телефонної бесіди. Написання листа.  Пори року і погода. Майбутній неозначений час. 

         Тема 4.  Моя улюблена пора року. Розмови про погоду.(Розвиток діалогічного мовлення) Прогноз 

погоди. To be able, to have у майбутньому неозначеному часі. 

         Тема 5.  Особливості погоди у Великобританії та в Україні у різні  пори року. Підрядні речення 

часу і умови. 

Тема 6.  Відпочинок. Відпочинок взимку та влітку. Узгодження часів. Рушаймо на пікнік! 

Тема 7.  Найкращій спосіб відпочинку. Майбутній час у минулому. Вікенд. Минулий перфектний 

час.  Місто. Пасивний стан дієслова.  Текст “A Visit to Kyiv”. Київ – столиця України. 

         Тема 8. Моє рідне місто. Місто, яке ти вважаєш цікавим. Подорожуючи містом. Карта міста. 

         Тема 9. Вправи на закріплення лексичних одиниць. 

         Тема 10. МКР№ 4 

         

        Кредит  5-7. У крамниці. Покупки. У супермаркеті. Моя улюблена крамниця.     Знамениті 

крамниці світу. Театр. Моє ставлення до театру. Театр чи телебачення? Театральні вистави та 

враження після їх перегляду. Знамениті театри Великої Британії. 

 

       Тема 1.  Складний додаток. Текст “Carrie Goes to a Department Store”. 

         Тема 2.  У крамниці. Покупки. Текст “Shopping” 

         Тема 3.  Аудіювання. Диктант-переклад. 

         Тема 4.  У супермаркеті. Моя улюблена крамниця. Знамениті крамниці світу. 

         Тема 5.  Театр. Вживання герундію після деяких дієслів та словосполучень. 

         Тема 6.  Текст 1:”Jean’s First Visit to the Theatre”. 

Тема 7. Текст 2: “Dialogue”. Закріплення нових лексичних одиниць. 

         Тема 8.  Текст 2: “Dialogue”. Закріплення нових лексичних одиниць. Аудіювання. Диктант – 

переклад. 

         Тема 9. Моє ставлення до театру. Театр чи телебачення? 

         Тема 10. Театральні вистави та враження після їх перегляду. 

         Тема 11. Мій перший (останній) візит до театру. 

         Тема 12. Знамениті театри Великої Британії. 

         Тема 13. Підготовка до написання МКР№5 

         Тема 14. МКР№5 

 



Кредит  8,9. Людина, її зовнішність і характер. Опис зовнішності. Мій друг. Людина, яку я 

знаю. Теперішній перфектно-тривалий час. Людина, її зовнішність. Опис зовнішності. Мій 

друг. Людина, яку я знаю. Характер людини. 

 

Тема 1.  Введення розмовних моделей 

Тема 2. Теперішній перфектний тривалий час. 

Тема 3.  Текст 1 “Home”. 

Тема 4.  Зовнішність людини. 

Тема 5.  Виконання лексико-граматичних вправ. 

Тема 6.  Людина, яку я знаю. 

         Тема 7. Характер людини 

         Тема 8.  Опис зовнішності мого друга. 

         Тема 9. Аудіювання з теми. 

         Тема 10. Вправи на закріплення лексичних одиниць. 

         Тема 11. Підготовка до написання МКР№6 

         Тема 12. МКР№6 

3. Рекомендована література 

6.Матюшкіна - Герке Т.І. “Пособие для аудирования и развития навыков устной речи” М. “Высшая 

школа”, 1979. 

7.R. Hill “Advanced Stories for Reproduction” 

8.Аракин В.Д. и др. «Практический курс английского языка» М., 1999. 

9.Практический курс английского языка. 1 курс: Учеб. для педвузов по спец. «Иностр. яз.» / Под ред. 

В.Д. Аракина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 520 с.  

10. Поговорим о прочитанном. Пособие по домашнему чтению на английском языке: Учеб. пособие / 

Т.А. Бараблина, В. И. Бозылева, Т.Н.Маляр, Л.Б.Нефедова. – М.: Высш. шк., 1986. – 206 с.  

6. Матюшкина-Герке Т.И. Пособие для аудирования и развития навыков устной речи. – М.: Высш. 

шк., 1979.  

7. Скалкин В.Л. Английский язык для общения: Учеб. пособие для неяз. вузов. – М.: Высш. шк., 1986. 

– 192 с.  

8. Лебединская Б.Я. От чтения к устной речи. Пособие по английскому языку. – М.: Высш. шк., 1992. 

– 176 с.  

9. Cooper B.L., Rubalsky B.G. An Advanced Course of Everyday English. A handbook for senior courses of 

foreign languages institutes. – Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1963. – 268 p.  

10. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. School, Home and Office Edition. 

230,000 Entries. 1,248 Pages. Lexicon Publications, Inc. Danbury, CT, 1993.  

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/learningenglish/home/ 

10.  http://effortlessenglish.com 

11.   http://www.eslpod.com 

12. http://esl-lab.com 
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МКР №  1 

I варіант  

 

1. Виберіть правильний варіант написання наступних слів (0,5 б. х 10 з.=5 б.):  

1. ma … r  

a) tet   b) t te  c) ete 

2. gra … te  

a) dau b) due  c) dua 

3.  he … hog  

a) ge  b) dje  c) dge 

4. pe … ps  

a) rha  b) hra  c) rhe 

5. beg … er  

a) enn  b) inn  c) ann 

6. l…er  

a) oud b) aud c) eud 

7. re … ber  

a) mme b) mem c) men 

8. comp … on  

a) eni   b) ain  c) ani  

9. ne …  

a) phew b) view c) few 

10. the bu …st  

a) sye  b) sei   c) sie 

 

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

1. These is  spoons.  

        1    2     3  

2. I has a lot  of notebooks in my bag.  

        1       2            3  

3. She is as younger as you are.  

              1     2             3    4  

 4. Those are his dog. 

       1            2    3 

5. Has she got some nephews or nieces? 

      1                2                         3  

6. Why      you late? 

      1     2   3     4  

7. Ann is beautifuller than Mary.  

           1        2           3  

8. This boy is less cleverer than I am. 

                       1       2                 3  

9. Is there Russian or English books in your bag? 
   

    1              2               3               4   

10. Remember my to Ivan Petrovich.  

           1          2   3  

 

 

3. Вставте  подані  слова  у  речення: much, many, little, few, a little, a few (1 б .  х  10 з .  = 

10 б .) .  

1. There is … paper on the desk.  

2. I have … time and can help you.  

3. There are … students in the classroom.  

4. I have … questions to ask.  

5. I have not … money. I cannot buy this coat.  



6. We know very … about it .  

7 .  Are there … college -graduates among your friends?  

8, 9. There is very … chalk at the blackboard, go and fetch … .  

10. Please add … more tea in my cup.  

 

 

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

1.  Передайте привіт містеру Блеку.  

2.  Скільки років твоєму двоюрідному брату? –  Йому 33, він старше за мене на 5 

років.  

3.  У глечику молоко.  

4.  Я зайду як -небудь іншим разом.  

5.  Віктор одружений з моєю сестрою. Для батьків Віктора моя сестра –  невістка.  

6.  Скільки машин на вулиці?  

7.  Ця книга не така цікава, як та.  

8.  Мій звідний брат хоче мати маленьку тварину у домі,  але його батьки проти.  

9.  Я хочу поговорити з твоїми батьками.  

10.  Моїй сестрі стільки ж років, скільки й вашому онукові  

 

5. Уявіть, що до вас у групу прийде вчитися новий студент, і він –  твій товариш. 

Опишіть  свого друга  приятелям (не менше 15 речень) . Використовуй лексику уроку. 

(15 б.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКР № 1  

II варіант  

1. Виберіть правильний варіант написання наступних слів (0,5 б. х 10 з.=5 б.):  

1 .  fu … er  

a) trh  b) thr  c) rth 

2. na …ty  

a) ugh b) ogh  c) ghu 

3. sw … low  

a) al   b) ol   c) orl  

4. p … e  

a) iac  b) eac  c) eas 

5. … nt  

a) ar   b) ua   c) au 

6. fl …  

a) oo  b) u  c) eu 

7. s  . . .  eon 

a) urg  b) erdg c) erg 

8. c … sin  

a) ou  b) au  c) oa 

9. law …  

a) yer  b) ier   c) er  

10. playwr …  

a) iter   b) ight  c) ite 

 

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

1. Are these sentence long or short?  

      1      2         3  

2.  Have you got not interesting books? 

       1                 2                      3  

3. I’m  go to town to buy a hat.
  

     1    2  3               4  

4. Kate is more active of all .   

                  1     2         3 

5. My sister’s  son is my niece.  

    1      2                        3  

6. There are some mistakes  at her dictation.  

      1      2                3       4  

7. He is glad,  is he? 

         1          2  3 

8. I have two years younger than my cousin.  

        1              2        3  

9. My father is as tal ler  as yours.  

                       1    2     3     4  

10. Let’s  have a swimming! 

        1       2           3  

 

 

3. Вставте  подані  слова  у  речення: much, many, lit tle, few, a little, a few (1 б .  х  10 з .  = 

10 б .):  

1. There is … milk in the jug. 

2. Can you give him … coloured pencils?  

3. Put … salt into your soup.  

4. Are there … students in the next classroom?  

5. I have … time, I must hurry.  

6. I have … questions to ask.  

7. Very … people know Doctor Sandford.  



8. There is not … paper in the box, I need more.  

9. There are … mistakes in your test.  

10. Have you got … work today?                                         

 

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

1. Шкодую, але він нездоровий.  

2. В мене ще немає  племінників та племінниць, хоча мій брат вже одружений.  

3. Кінотеатр біля нашого будинку.  

4. Ця кімната така ж світла, як і моя.  

5. Мій брат усе ще в офісі .  

6. Брат мого чоловіка –  слюсар, а його дружина –  юрист.  

7. Не запізнюйся! Прийди без чверті дев’ять.  

8. Моя бабуся –  жінка похилого віку.  

9. Як багато молока у склянці?  

10. Його діти добре виховані, добрі та веселі.  

 

5.Уявіть, що сім’я твого друга за листуванням приїде до тебе відпочити на літні 

канікули. Опишіть її своїм батькам (не менше 15 речень) . Використовуй лексику 

уроку. (15 б.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКР № 1  

 

Текст для аудіювання  

 

          Johnny was nine years old, and he was a very bad boy, but his mother 

always hoped that he would behave better. Then one day, after he had come home 

from school, Johnny’s teacher called his mother on the phone and said, “Did you 

know, Mrs. Perkins, that Johnny saved another boy when he fell into the river 

while we were out for a walk this morning?”  

         Mrs. Perkins was very happy when she heard this. She thought, “Johnny’s 

becoming a good boy.” Then she turned to him and said, “That was your teacher. 

Why didn’t you tell me you had been such a brave boy and saved one of you r 

friends when he fell into the river this morning?”  

          But Johnny did not look very happy when he heard this. His face became 

very red, and he said, “Well, I really had to pull him out, because I pushed him 

in.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



МКР №  2 

I варіант  

  

 

1. Найдіть помилку в наступних реченнях (0,5. х 10 з.= 5  б.)  

1. She can spells the noun correctly.  

     1    2      3                       4  

2. Doctor Sandford is busy at his study. 

                             1   2    3   4  

3. My brother have got two interesting books.  

            1         2     3               4  

4. Can you pronounce this sounds? 

     1               2           3     4  

5. I have gotten a cassette-recorder. 

   1   2        3                4  

6. We may not carry the bookcase upstairs, it  is too heavy. 

           1            2              3                                    4  

7. Is there Russian or English books in your bag?    

    1               2              3               4      

8. I’m  go to town to buy a hat.  

     1    2  3                4  

9. There are some mistakes at her dictation.  

      1       2              3        4  

10. Spelling is her week point.  

           1      2         3       4  

 

2. Вставте необхідні прийменники або прислівники (1 б. х 10 з. = 10  б.):  

1. What’s …? Is she ill?  

2. You should  write … all the mistakes.  

3. Shall I read the text again … the next time?  

4. Let’s listen … the new text.  

5. I ask you to switch … the tape -recorder.  

6. Go … retelling.  

7. Wipe the word … .  

8. How long is it … the bell? 

9. Speak … the dean, please.  

10. There is a theatre … our street.      

 

3. Вставте необхідні модальні дієслова (1 б. х 10 з.=10 б.)  

1. Her grandmother … knit very well.  

2. … I invite Nick to our house?  

3. If you have done your homework, you … go for a walk. 

4. You … stop smoking! If you don’t, you are going to have serious problems with 

your lungs some day.  

5. This trip is too expensive for me. I … not afford it.  

6. You … respect your parents.  

7. Don’t go to the wood alone: you … lose your way.  

8. They … understand French.  

9. You … not talk at the lessons.  

10. You … come in when you have taken off your boots.  

 

 



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

1. Він повинен скласти цей екзамен на відмінно.  

2. Він може написати транскрипцію цього слова.  

3. Скільки часу до дзвоника? –  Лише дві хвилини.  

4. Мені починати перекладати текст? – Так, будь ласка.  

5. Я не можу виконати цю вправу, вона дуже складна.  

6.У нашому саду є багато фруктових дерев.  

7.У вашій кімнаті є телевізор? 

8.Ви можете почистити килим пилососом.  

9.У мене є вільний час. Я можу послухати магнітофон.  

10.Наша квартира на другому поверсі.  

 

5. Розкажи про квартиру (дім), у якому ти живеш (не менше 15 речень) .  

Використовуй лексику уроку.(15б.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКР  №  2 

II варіант  

1. Найдіть  помилку в наступних реченнях (0,5 б .х 10 з.= 5  б.)  

1. May I stay at home at Saturday? 

               1    2          3  

2. I can’t write the Exercise Three. 

                 1      2      3            4  

3. Don’t goes to the cinema tonight. 

               1    2   3                   4  

4. Some mistakes noticed?   

      1         2            3  

5. What       the pronunciation of this word? 

       1      2             3              4 

6. Shall I write it in transcripshion?  

      1                  2           3  

7. Listens to the new song.    

        1      2   3    4  

8. This apple is my.    

      1      2         3  

9. We have got headphone for the whole group. 

                  1           2       3           4  

10. Everybodies must go to the laboratory today.  

            1                   2   3             4  

 

 

2. Вставте необхідні прийменники або прислівники (1 б. х 10 з. = 10 б.):  

1. Do you follow … me?  

2. Look … the board!  

3. Open your books … page 81.  

4. What’s the Russian … “to switch on”?  

5. There is nothing to be done … this.  

6. They have got a car … their own.  

7. You have got three mistakes … your test.  

8. The children are at school … this time.  

9. We enjoyed ourselves … the party.  

10. I looked … her smiling face.  

 

3. Вставте  необхідні модальні дієслова (1 б. х 10 з.=10 б.)  

1. Mike … run very fast.   

2. … I invite Nick to our house?  

3. You … go now.  

4. I … answer these questions. They are very easy.  

5. My brother … come and help you in the garden.  

6. You … not argue with the boss. 

7. You … not make notes in the books.  

8. Don’t give the vase to the child: he … break it.  

9. … you wait till  tomorrow morning?  

10. This child … spend more time out in the open air.  

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

1. Правопис –  його слабке місце.  

2. Що трапилося? – Вона захворіла.  

3. Ви повинні виписати всі ваші помилки.   



4. Ці тексти легкі. Вам нема чого повторювати їх ще раз.  

5. У вашій ванній кімнаті є дзеркало?  

6. Чи є студенти у кімнаті 20? – Ні. Вони повинні прийти туди через півгодини.  

7. Ваш годинник поспішає.  

8. Ти повинен прочитати всі романі Ч. Діккенса.  

9. Моя теща має квартиру з усіма сучасними вигодами.  

10. Чи є вбудована мебля у будинку твого двоюрідного брата?   

 

5. Розкажіть про квартиру (дім) свого товариша (не менше 15 речень). 

Використовуйте лексику уроку.(15  б.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКР 3 

І варіант  

 

I Рівень –  ОО  

1. Виберіть правильний варіант написання наступних слів (10 з. х 0,5 б. = 5 

б.):  

1)  …teen 

a)  kan  b) can c )cen 

2)  th... ty 

a)  ers b) urs c) ir 

3)  vege…les 

a)  ted b) tab c) tub 

4)  s…sage 

a)  au b) ou c)oa 

5)  de…ert 

a)  s b) z  c) ss 

6)  l…dry 

a)  oun b) aun c) oon 

7)  progr…e  

a)  amm b) am c) um 

8)  rep…r  

a)  ei  b) ai c) ea  

9)  man…re  

a)  icu   b) ecu  c) acu 

10) b…ber  

a) a        b) or   c) ar 

 

2. Подайте англійські еквіваленти до поданих слів і словосполучень (10з. х 1б. 

= 10б.):  

o перекусити;  

o накривати на стіл;  

o це займає … часу дібратися до;  

o смачний;  

o приводити до ладу;  

o для початку;  

o обтиратися рушником;  

o запізнюватися на;  

o про це не може бути й мови;  

o  приймати холодний душ



3.Заповніть пропуски у наступних реченнях (10 з. х 0,5 б. = 5 б. ): 

1.  I had a very tasty … this morning.  

a) dinner;     b) breakfast;      c) supper.  

2. He took his hat … and entered.  

a) of;    b) on;    c) off.  

3. Will you give me a glass of water, please?  I am very …  

a) hungry;    b) tired;         c) thirsty.  

4. He … that report yesterday.  

a) made;      b) did;   c) wrote.  

5. …, it is already 8 o’ clock and we will can be late.  

a) hurry up; b) take your time; c) it is high time.  

6. Your washing machine doesn’t work, something … it.  

a) has happened; b) has gone wrong with; c) has gone bad with.  

7. Don’t … your exercise -book at home, you will need it today.  

a) take;        b) leave;         c) stay.  

8. The lesson is …, you can have a break.  

a) over;           b) end;    c) finish.  

9. Going to the forest now is …, it’s  too dark.  

a) possible; b) a good idea; c) out of the question.  

10.  The pupil has … a lot of mistakes in his test.  

a) done;         b) made;    c) written.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     ІІ варіант  

II Рівень – ПА  

1. Знайдіть помилку у наступних реченнях (10 з. х 0,5 б. = 5 б.):  

1) I always having dinner at home. 

           1         2               3  

2) Neither  Ivanov nor Petrov does not know the answer to my question.  

        1                    2                        3                         4 

3) We need most time for the translation.  

             1     2  

4) You are wrong, I am afraided. 

           1     2                  3  

5) The children is still talking  about   their holidays.  

                        1   2      3          4  

6) Has Charles pass his exams? 

      1                2  

7) I have buyed a new carpet. Come and look at it .  

         1       2                            3           4  

8) Something have gone wrong with our cassette –recorder. 

                        1     2       3                          4  

9)  I doesn’t  finished my letter yet.  

           1         2                3                 

10) There isn’t  any buses because the drivers are on strike. 

                   1                                      2        3          4 

 

2. Вставте прийменники або прислівники,  де необхідно (10 з. х 1,2  

б. = 12 б):  
1. He is leaving .. . Minsk ...  Kiev.  

2. I prefer to have stewed fruit .. .desert.  

3. Will you wait .. . me, I’ll come ...a minute.  

4. Help yourself .. . this pudding, please.  

5. I’d  like some salad to begin .. ..  

6. Hurry ... , I’m short .. . time.  

7. The button has come ...  my coat. Shall I sew it . ..  you?  

8. What do you press your clothes . ..?  

9. Have you cleaned .. . the table yet?  

10. He is looking .. . his morning newspaper now. Do you want to talk. . ..  

him? 

 

III Рівень –   ПС     

1. Перекладіть наступні речення (10 з. х 1,5 б. = 15 б.):  
1. Про смаки не сперечаються.  2. Я дуже голодний. Давай підемо у 

їдальню, щоб перекусити.  3. Ви завжди обідаєте вдома, чи не так?  - 

Ні, я часто обідаю у нашій їдальні.  4. Що Ви скажете щодо 

кукурудзяних пластівців із молоком і цукром? –  Про молоко не може 

бути й мови. Я не люблю молоко.  5. Настав час вечеряти. Що сьогодні 

на вечерю? – Телячі відбивні з пюре і чай з тостами і варенням.  6. Я не 

можу піти з тобою зараз. Я ще не вимила посуд. 7. – Увімкни, будь-



ласка, телевізор! –  Я не можу, з ним щось трапилось.  8. Йому потрібно 

півгодини щоб доїхати до університету.  9. Ви повинні провітрювати 

спальню, перед тим як лягати спати.  10. Ти вже зробила собі зачіску? –  

Ще ні, я зараз збираюсь це зробити.  

 

2. Складіть  діалог  на  тему  “At the Restaurant”  (11 б .) 

 

3. Напишіть твір на тему «Мій робочий день» (15 б.)  

 

********************************************************  

 

 

 

 

 

Аудіювання  
 

1. Визначте, чи є правдивими наступні речення (8 з. х 1 б. = 8 б.):  

2. A lot of people were coming to eat at the White Rose Restaurant.  

3. The food in the restaurant was very expensive and bad.  

4. Nobody wanted to eat at the restaurant.  

5. In a few weeks the restaurant was full of people.  

6. The administrator gave menus to the visitors.  

7. A lady had the correct prices in the menu.  

8. The man ordered dishes calmly.  

 

2. Перепишіть речення в правильній послідовності (7 б.):  
1. Nobody seemed to want to eat in the restaurant.  

2. There was an important difference inside the menu.  

3. In a few weeks his restaurant was always full o people.  

4. Ladies thought that men were very generous.  

5. A smiling waiter gave each  of them a beautiful menu.  

6. Very few people were coming to eat at the White Rose Restaurant.  

7. The menu looked exactly the same on the outs ide.  

 

3. Oберіть правильну відповідь (7 з. х 1 б. = 7 б.):  

1. What kind of food was there at the White Rose Restaurant?  

a)  cheap;  b) expensive; c) bad.  

2. Did anybody want to eat at that restaurant?  

a)  yes;  b) no.  

3. When was the restaurant full of people?  

a)  in a few days;  b) in a few weeks;  c) in a few months.  

4. Who was the restaurant full of?  

a)  families with children;   b) friends;    c) men with their lady 

friends.  

5. Who gave menus to the visitors?  

a)  the waiter;  b) the administrator;    c) nobody.  

6. Who had the correct price in the menu? 



a)  a woman;   b) a man;  c)  nobody.  

7. How did the man order dishes?  

a)  nervously;   b) happily;  c)  calmly.  

 

4. Дайте відповіді на наступні запитання (10 з. х 2 б. = 20 б.)::  
1. What was happening at the White Rose Restaurant at the beginning of 

the story? 

2. What was the food in the restaurant like? 

3. Why was the restaurant not successful?  

4. What happened then? 

5. What was the restaurant like in a few weeks?  

6. What happened when a man and a woman came into the restaurant ? 

7. What did the menus look like?  

8. How were they different?  

9. What did the man do? 

10. How did the lady feel? Why did she feel like this?  

 

 

 

 



Текст  для  аудіювання  

 

     Very few people were coming to eat at the White Rose Restaurant, and 

its owner did not know what to do. The food in his restaurant was chea p 

and good, but nobody seemed to want to eat there.  

     Then he did something that changed all that, and in a few weeks his 

restaurant was always full of men with their lady friends. Whenever a 

gentleman came in with a lady, a smiling waiter gave each of them a 

beautiful menu. The menus looked exactly the same on the outside, but 

there was an important difference inside. The menu that the waiter gave 

to the man gave the correct price for each dish and each bottle of wine, 

while the menu that he gave to the  lady gave a much higher price! So 

when the man calmly ordered dish after dish and wine after wine, the lady 

thought  he was much more generous than he really was!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКР № 4 

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 4  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 № 5 

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 з амістом 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 добратися 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 № 5 

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 take n  

… 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 direct ion … 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 many 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 gallery 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 traffic, 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 crowded  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 buildings. 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 ,"  replied the waiter in  a very dignified 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКР № 6 

І варіант  

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

1. This blue blouse doesn't match .. .  that  brown skirt of yours.   

2. What size .. .  shoes do you wear?  

3. I'd rather buy this suit.  It 's . . .  fashion now.  

4. These trousers are too loose .. .  me, I'm afraid.  

5. The amazing sweater fits . . .  you . ..  a glove.  

6. We’ve run … … bread. Let’s go and buy some … the baker’s.  

7. Alice’s dress is  made … silk.  

8. The woman was made to believe that such shoes were not … fashion … that time.  

9. The teacher strongly advised him to work more … the language laboratory.  

10. Whom are you waiting…?  

 

2 .  Напишіть одне речення замість двох, використовуючи складний додаток. (10 x 1 б .  = 

10 б .)  

1. The librarian saw two students at the desk. They were making reports.  

2. Roger heard nice music. His sister was playing the piano in the next room.  

3. We saw Kate yesterday. She had bought a fashionable dress.  

4. Tom's mother watched her son. The boy was wo rking in the garden.  

5. Ann noticed her brother in the street.  He was coming back from the butcher 's .  

6.I saw her every evening. She played the piano.  

7. He saw Ann. She was singing on the stage.  

8. She watched a man. He played chess.  

9. Tom listened his mother . She was taulking loudly.  

10. We saw Kate.  She was dancing with her brother.  

 

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

1. Ми помітили, що Том стоїть у черзі.  

2. Ганна не очікувала, що ця сукня буде їй лічити.  

3. Ніхто не примусить мене вдягнути це немодне пальто.  

4. Ці рукавички пасують до пальто.  

5. Якого розміру сорочку ви носите?  

6. Я вважаю, що ці туфлі занадто дорогі. Я б із задоволенням придбала пару 

дешевих туфель для вулиці.  

7. Скільки коштує кілограм дині?  

8. Послухайте моєї поради і не купуйте це пальто. Воно вже немодне.  

9. Блузка широка на тебе. Це не твій розмір.  

10. Яку спідницю ти б хотіла: з вельвету чи із шерстяної тканини?  

4. .Напишіть твір на тему“Shopping” (39 б.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аудіювання  

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

1. What do painters sign?  

2. Whose names don't usually appear on the factory labels? 

3.  What Tatyana Bugrova’s clothes were put on sale in the Moda shop?  

4. Why was one customer happy?  

5. What 's the advantage of the in novation? 

6. What are many fashion houses increasing?  

7. Who will be putting their names on the labels?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МКР № 6 

ІІ варіант  

 

1. Вставте необхідні прийменники або прислівники: (10 x 1 б. = 10 б.)  

1.  We saw  Peter buy rolls … the baker’s.  

2.  My wife has spent a lot of money … fashionable furniture.  

3.  Ann wants Kate to give her a piece … good advice.  

4.  I’m waiting … friends.  

5.  Tom will go shopping … the morning.  

6.  When will  you go … the State Department Store?  

7.  Two new films were … last week.  

8.  Our neighbour listened … the news every night.  

9.  The children ran about and played … the garden.  

10.Ann heard Nik laugh softly … the joke.  

 

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

1. She is going to  buy a hat to match to her new coat.  

                    1                                    2                            3  

2. We have hardly some bread in the house.  

               1                    2                                 3  

3. Mary l ikes to do the shop every morning.  

            1                     2                        3  

4. I am expecting for  a friend of mine. 

       1                 2                        3  

5. Before buying this dress you’d better  t ry it  in.  

             1                                     2                3 

6. Did that material  wear well .  

        1                    2           3  

 

7. This cut is  out of fachion now. 

          1        2         3  

8. That cardigan doesn’t  go to a silk skirt .  

         1          2          3  

9. It was Nelly who did all the shoping. 

            1                             2                     3  

10. Whome are you waiting for? 

             1           2                 3  

 

 

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

1. Тома змусили піти у продовольчий магазин.  

2. Вам дуже личе цей костюм.  

3. Мама хоче, щоб її дочка пішла у булочну.  

4. Це Неллі зробила всі покупки.  

5. Продавець переконав Анну, що ця юбка модна.  

6. Я не люблю старомоднуий одяг.  

7. Вона збирається купити шляпу завтра.  

8. Ці  туфлі не пасують до твоєї сукні.  

9. Ця парасолька не дуже дорога.  

10. Нехай Петро купить цибулю.  

 



4. .Напишіть твір на тему“Going to the department” (36 б.)  

 

Аудіювання  

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

1. What do painters sign?  

2. Whose names don 't usually appear on the factory labels? 

3.  What Tatyana Bugrova’s clothes were put on sale in the Moda shop?  

4. Why was one customer happy?  

5. What 's the advantage of the innovation?  

6. What are many fashion houses increasing?  

7. Who will be putting thei r names on the labels?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст для аудіювання  

Author, Author!  
Painters sign their creations, but what about clothes designers? Their names don't  

usually appear on the factory labels. Tatyana Bugrova has changed this.  

Her loose-cut long jacket and short skirt set,  her evening dress with loose folds,  and 

her black coat with asymmetrical leather applique were modelled in the showroom 

before they were put on sale in the Moda shop. The clothes sold out immediately.  

"Are you happy with your buy?" I asked one customer.  

"I long dreamed about such an evening dress", she said.  "I'm happy because it is 

also unique. You can't buy another one like this. It 's worth every penny, and the 

quality is fine".   

What 's the advantage of the i nnovation?  

It  finally gives the customer a choice of designer and means that fashion will  

become less uniform.  

Production in small batches is winning over a growing number of supporters. Many 

fashion houses are increasing their production of experimental d esigns. They are being 

joined by small factories producing clothes of novel designs in small batches. The 

most successful designers will be putting their names on the labels.           

 

Word List:  
creation  —  творіння  

label —  бірка  

unique  —   неповторний  

batch - партія  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теми 

1. About Myself. 

2. I am a First Year Student. 

3. About My Friend. 

4. My Family. 

5. About My Friend’s Family. 

6. Our English Lesson. 

7. Doctor Sanford’s House. 

8. My Flat. 

9. My Friend’s Flat. 

10.  At the Map of Europe. 

11.  Meals. 

12.  My Working Day. 

13.  A Student’s Day. 

14.  My Friend’s Working Day. 

15.  My University. 

16.  Seasons and Weather. 

17. Seasons and Weather in Great Britain. 

18.  At the Seaside. 

19.  My Summer Holidays. 

20.  My Winter Holidays. 

21.  Let’s Have a Picnic. 

22.  A Visit to Kyiv. 

23.  Shopping. 

24.  My Visit to the Theatre. 

25.  My Friend’s Appearance. 

 

 

 

 

 


