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Анотація 

Дисципліна  «Іноземна мова» спрямована на практичну підготовку спеціалістів, які 

володіють комунікативною компетенцією, навичками оперування всіма видами мовленнєвої 

діяльності (читання, говоріння, аудіювання та письма), і котрі здатні обговорювати широке 

коло питань та досягати порозуміння зі співрозмовниками; готувати виступи з різної тематики, 

застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і 

дебатів; знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в 

англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), 

користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією; аналізувати англомовні 

джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних 

завдань та прийняття професійних рішень; вести листування, демонструючи міжкультурне 

порозуміння; здійснювати переклад аутентичних текстів з різноманітної проблематики, 

користуючись словниками загальновживаної та термінологічної лексики тощо. Це здійснюється 

шляхом інтеграції мовних знань та мовленнєвих умінь в рамках тематичного і ситуативного 

контексту відповідно до академічної та професійної сфер студента. Навчальний процес 

організовується у такий спосіб, щоб сприяти паралельному і взаємопов’язаному формуванню у 

студентів умінь і навичок користування мовою в усній (говоріння, аудіювання) і писемній 

(читання, письмо) формі. 

Ключові слова: іноземна мова, комунікативна компетенція, міжкультурне порозуміння, 

мовленнєва діяльність, мовні знання і вміння,  практична підготовка спеціалістів, аутентичні 

джерела. 

 

Course Annotation 

The course “Foreign Language” is aimed at practical training of specialists who demonstrate 

communicative competency, developed language skills (reading, speaking, listening, and writing), are 

able to discuss a wide range of issues and to achieve understanding with interlocutors; to make 

speeches on various topics, using appropriate means of verbal communication and adequate discussion 

as well as debate formats; to find text, graphic, audio and video information contained in English-

language sources (both in printed and electronic format), using appropriate search methods and 

terminology; to analyze English-language sources of information to obtain data necessary for solving 

professional tasks and decision-making; to correspond, demonstrating intercultural understanding; to 

translate authentic texts on various issues, using monolingual, bilingual and terminological 

dictionaries, etc. These goals are achieved by integrating language knowledge and skills within the 

thematic and situational context according to the students’ academic and professional spheres. The 

learning process is organized in the way to promote the parallel and interconnected formation of 

students' skills of using the language in oral (speaking, listening) and written (reading, writing) 

formats. 

Key words: foreign language, communicative competency, intercultural understanding, speaking 

activity, language knowledge and skills, practical training of specialists, authentic sources. 

  



ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Іноземна мова» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 014.04 

Середня освіта (Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика). 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  практичні навички оволодіння іноземною 

мовою та їх застосування у майбутній професійній діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: практична фонетика, лексикологія, практична 

граматика, країнознавство, зарубіжна література, історія англійської мови, література 

Великобританії, методика викладання англійської мови. 

 
1.Мета та завдання навчальної дисциплінита очікувані результати 

1.1.Метоювикладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» є формування у 

студентів навичок усного, письмового, монологічного, діалогічного мовлення та 

аудіювання в обсязі загально побутової тематики та тематики, що обумовлена 

професійними потребами, на рівні незалежного користувача. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: розвинути вміння та 

навички письма, читання і перекладу англійською мовою; розвинути навички 

комунікативного спілкування англійською мовою за темами повсякденного спілкування; 

удосконалити вміння і навички сприймати мову як при безпосередньому спілкуванні, так і 

під час аудіювання; удосконалити вміння і навички діалогічно та монологічно 

спілкуватися в межах тем, зазначених програмою; навчити передавати в усній та 

письмовій формах здобуту при читанні інформацію англійською мовою. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 20.Здатний вислуховувати співрозмовника, пояснювати, ілюструвати та 

інтерпретувати, формувати комунікаційну стратегію. 

ПРН 22.Здатний використовувати знання хоча боднієї з поширених іноземних мов 

на рівні, що дозволяє отримувати та оцінювати інформацію в галузі професійної 

діяльності із зарубіжних джерел. 

ПРН 23.Здатний ефективно працювати, як особистість і як член команди, а також 

ефективно співпрацювати з учнівським, учительським та банківським колективами, 

попереджувати конфлікти. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 
ЗК-2.Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК-4.Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ЗК-2.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1.Розмовна тема “Сучасна наука”. Граматика: Умовний спосіб. 

Тема2. Розмовна тема “Сучасні винаходи”. Граматика: Речення умови 0 типу, І типу. 

Тема3. Розмовна тема “Ідеї та інновації”. Граматика: Речення умови ІІ типу, ІІІ типу. 

Тема4.Розмовна тема “Мозок ”. Граматика: Речення умови змішаного типу. 

Тема 5. Розмовна тема “Інтелект”. Граматика: Речення умови змішаного типу. 

Тема6.Розмовна тема “Людина і комп’ютер.”.Граматика: Модальні діслова. 

Тема 7.Розмовна тема “Штучний інтелект.”.  Граматика: Модальні діслова. 

Тема 8.Розмовна тема “Математика та мистецтво”. Граматика: Модальні діслова. 

Тема 9. Розмовна тема “Давньогрецька математика ”. Граматика: Модальні діслова. 

Тема10.Розмовна тема “Фізика поруч ”. Граматика: Модальні діслова. 

 



Тема11.Розмовна тема “Природа рідини. Повітря-суміш газів.Граматика: 

Теперішній завершений тривалий час: утворення та вживання. Порівняння теперішнього 

завершений тривалого часу та теперішнього завершеного простого часу. 

Тема 12.Розмовна тема “Дослідження структури молекул ”.  Граматика: Минулий 

завершений тривалий час: утворення та вживання. Порівняння функцій минулих часів в 

англійській мові. 

Тема 13.Розмовна тема “Що таке світло? Граматика: Майбутній завершений 

тривалий час: утворення та вживання. Порівняння функцій майбутніх часів в англійській 

мові 

Тема14. Розмовна тема “Що таке електрон?”. Граматика:Способи вираження 

майбутньої дії чи події в англійській мові. 

Тема15.Розмовна тема “Сутність резонансу в природі”. Граматика: Система 

граматичних часів в англійській мові: узагальнення.Неправильні дієслова. 

Тема16.Розмовна тема “Подорож. Відомі столиці світу”.Граматика: Особливості 

вживання прийменників в англійській мові. 

Тема 17.Розмовна тема “Звички і традиції англомовних країн світу”.  Граматика: 

Особливості вживання прийменників в англійській мові. 

Тема 18.Розмовна тема “Кухня народів світу”. Граматика: Особливості вживання 

прийменників в англійській мові. 

Тема19. Розмовна тема “Чоловіки та жінки.Хто щасливіший – чоловік чи жінка? 

”Граматика: Прийменники та їх функції. 

Тема20.Розмовна тема “Українські звички і традиції”. Граматика: Прийменники та їх 

функції. 

Тема21.Розмовна тема “ Соціальні мережі.”. Граматика: Узгодження часів. 

Тема22. Розмовна тема “Засоби масової інформації. ”. Граматика: Узгодження 

часів. 

Тема 23.Розмовна тема “ Інтернет. ”. Граматика: Розповідні речення у непрямій 

мові. 

Тема24. Розмовна тема “ Телевізійна програма..” Граматика: Питальні речення у 

непрямій мові. Наказові речення у непрямій мові. 

Тема25.Розмовна тема “Світові новини.”. Граматика: Трансформація непрямої 

мови у пряму. 

Тема26.Розмовна тема “Відомі науковці ”.Граматика: Герундій. 

Тема 27.Розмовна тема “Нобелівські лауреати”. Граматика: Герундій. 

Тема 28.Розмовна тема “Бенджамін Франклін і електрика”.  Граматика: Дієприкметник 

теперішнього часу. 

Тема 29.Розмовна тема “Великі відкриття стародавніх греків”. Граматика: 

Дієприкметник минулого часу. 

Тема 30.Розмовна тема “Відомі фізики світу”. Граматика: Перфектний 

дієприкметник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Рекомендована література 

Базова 

1. Бєляєва В. М. Англійська мова:навч. посіб./Беляєва В. М., Петльована Л. 

Л.Л.:Новийсвіт, 2000,2009.153 с. 

2.Бех П. О. Англійська мова : навч. посіб. / П. О. Бех. Київ : Либідь,1992. 269 с. 

3.Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. 

Верба. – Київ : Логос, 2005. 341 с. 

4.Гапон Ю. А. Англійськамова для ділового спілкування : навч. посіб. / Ю. А. Гапон. – 

Київ :Європейський університет, 2004. 230 с. 

5.Голіцинський, Юрій Борисович. Граматика [англійськоїмови] [Текст] : зб. вправ: 

Пер. з 4-го рос.вид. / Ю. Б. Голіцинський. 4.вид. К. : А.С.К., 2005. 537 с. 

6.Каушанская В.Л. Грамматика английского языка. Пособие для студентов 

педагогических институтов и университетов. М., 2000. 320с. 

7. Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка. М.,2000. 

216с. 

8. Коганов  А.Б. Сучасна англійська мова: Розмовні теми (лексика, тексти,діалоги, 

вправи). К.: А.С.К., 2000. Кн.1. 359 с. 

9. Duckworth M. Oxford Business English Grammar and Practice.OUP, 1999.224 p. 

10. IanLebeau, GarethRees. LanguageLeader Pre-Intermediate. Coursebook. 

Pearson:Longman. 168 p. 

11. IanLebeau, GarethRees. LanguageLeader Pre-Intermediate. Workbook. 

Pearson:Longman. 95 p. 

12. Englishgrammar: ReferenceandPractice. Дроздова Т. Ю., Бурустова А. И. Химера, 

Санкт-Петербург, 2000. 320 р. 

13.Murphy R. EnglishGrammarinUse. Cambridge, 1988. 328 p. 

14.Longman Business English Dictionary. L.: E.W. Longman Group Ltd, 2000. 685 p. 

15.Longman Business English Dictionary. L.: E.W. Longman Group Ltd, 2000.685 p. 

16.Longman Dictionary of Contemporary English. L.: E.W. Longman Group Ltd, 2002. 

1855 p. 

17.Oldham G.E. Dictionary of Business and Finance Terms. N.Y.: Barnes & Noble Books, 

2003. 320 р. 

18.Oxford Dictionary of Business English. Oxford: OUP, 1999. 764 p. 

19.Oxford Dictionary of Business English for learners of English. Edited by Allene 

Tuck.Oxford University Press, 1996.383 p. 

Допоміжна 

1. Bill Mascull: Business Vocabulary in Use. Advanced.2nd edition. Cambridge University 

press, 2008. 168p. 

2. Leo Jones, Richard Alexander: New International Business English.Cambridge 

University press, 2011.264p. 

3.MurphyRaymond: Essentialgrammarinuse (blue). Cambridge University press, 2011. 

260с. 

4. Peter Roach: English Phonetic and Phonology. Glossary. Cambridge University press, 

2009.218с. 

5. Simon Sweeny: Communicating in Business English. 2nd edition. Cambridge University 

press, 2011. 129p. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: самостійна робота, контрольна 

робота. 
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