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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я   
Нормативна 

 

Загальна кількість 

годин – 140 

Спеціальність: 

223 Медсестринство 

 

Рік підготовки: 

1-й, 2-й 

Семестр 

1-й, 2 –й, 3-й, 4-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,35 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Фаховий молодший 

бакалавр 

Практичні, семінарські 

140год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

- год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: 

пілсумковий 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма передбачає такі цілі: 

Метою курсу  є формування у студентів професійних мовних 

компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у 

культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.  

Практична мета: формувати у студентів загальні та професійно 

орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, 

соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення ефективного спілкування 

в академічному та професійному середовищі.  

Освітня мета: формувати у студентів загальні компетенції 

(декларативні знання, вміння й навички, вміння вчитися); сприяти розвитку 

здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що 

дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і 

професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання 

диплома про вищу освіту.  

Пізнавальна:  залучати студентів до академічних видів діяльності, що 

активізують і розвивають увесь спектр пізнавальних здібностей. 

Розвиваюча мета: допомагати студентам у формуванні загальних 

компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); 

зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх 

позитивного ставлення до вивчення мови. 

Соціальна: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та 

вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що 

постійно змінюється. 

Соціокультурна мета: досягати широкого розуміння важливих і 

різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти 

належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних 

ситуацій 
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Завдання курсу: 

практичні – оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю в 

основних її видах – говорінні, аудіюванні, читанні і письмі – з метою 

здійснення іншомовного міжособистісного спілкування; реалізація 

освітнього потенціалу іноземної мови як навчального предмета, залучаючи 

країнознавчу та лінгвокраїнознавчу інформацію в доступній для студентів 

формі; 

методичні – формування мовної, соціокультурної і мовленнєвої 

компетенції студентів; удосконалення вмінь студентів творчо застосовувати 

свої знання під час практичної діяльності. 

пізнавальні – розвивати пізнавальні та інтелектуальні здібності 

студентів, їх мовленнєву і творчу активність, ініціативність; вміння 

самостійно поповнювати свої знання і культуру власного. 

Перелік знань та умінь 

Зміст курсу спрямований на формування професійної комунікативної 

компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для 

академічного і професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття 

лінгвістичної компетенції (мовних знань та  мовленнєвих умінь), 

соціолінгвістичної та прагматичної компетенції, що є необхідними для 

виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою.  

По закінченні курсу студенти повинні мати робочі знання: 

- граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів в академічній та професійній сферах; 

- правила англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і 

продукувати широке коло текстів в академічній і професійній сферах; 

- мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів 

академічного і професійного мовлення; 
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- широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), 

що є необхідним в академічній та професійній сферах. 

Мовленнєві вміння як важливий складник лінвістичної компетенції 

включені до загальних цілей навчання. Мовленнєві уміння розвиваються в 

інтегрований спосіб, визначаються й інтегруються відповідно до мовної 

поведінки, яка є специфічною для сфер і ситуацій, пов’язаних з навчанням та 

спеціалізацією. 

По закінчені курсу студенти зможуть: 

(аудіювання) 

- розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході 

детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за 

темою пов’язані з навчанням та спеціальністю; 

- розуміти в деталях телефонні розмови, які виходять за межі типового 

спілкування; 

- розуміти загальний зміст і більшість суттєвих деталей в автентичних 

радіо- і телепередачах, пов’язаних з академічною і професійною сферами; 

- розуміти досить складні повідомлення та інструкції  академічного та 

професійного змісту; 

- розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання; 

- визначити позицію і точку зору мовця; 

(говоріння)   

- реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію 

під час детальних обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, 

що пов’язані з навчанням та професією; 

- чітко аргументувати думку відносно актуальних тем в академічному та 

професійному житті; 

- реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового 

спілкування; 



 

5 

 

- виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, 

гнучко користуючись загальновживаними фразами; 

- чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями 

щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування; 

- продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, 

пов’язаних з навчанням та спеціальністю; 

- користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань 

у чіткий, логічно об’єднаний дискурс; 

(читання)  

- розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю з 

підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та електронного 

ресурсу; 

- визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з 

навчанням і спеціальністю; 

- розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки 

висловлювання; 

- розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, 

специфікаціях; 

- розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію; 

- розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з 

друзями, працедавцями, колегами і т.д. 

(письмо) 

- писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з 

особистою та професійною сферою; 

- писати у стандартному форматі деталізовані завдання і звіти, пов’язані 

з навчанням та спеціальністю; 

- готувати і продукувати ділову і професійну кореспонденцію; 

- користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань 

у чіткий, логічно об’єднаний дискурс. 
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Вміння учитися  спрямовані на розвиток здатності студентів 

ефективно користуватися навчальними можливостями створеними 

навчальними ситуаціями. Вони сприяють розвитку самостійності студентів у 

навчальній та пов’язаній із спеціалізацією сферах. 

Студент має бути проінформований про: 

- необхідність застосування знань іноземної мови в майбутній 

медичній практиці; 

- типи словників та зміст словникової статті; 

- лексико-граматичні трансформації, які доцільно вживати при 

перекладі наукового (медичного) тексту;  

- особливості перекладу текстів, що містять власні назви, абревіатури, 

фразеологізми, реалії; 

фонетичні та лексико-граматичні відмінності британського та 

американського варіантів англійської мови. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Загальною метою курсу є підготовка студентів до ефективної 

комунікації у їхньому академічному та професійному оточенні. Курс є 

загальним для студентів   різних спеціальностей, тому безпосередньо 

пов'язаний з різноманітними науковими дисциплінами. Завдяки формуванню 

комунікативної іншомовної компетенції, використанню автентичного 

матеріалу зі спеціальності і т.д. студенти матимуть нагоду поглиблювати, 

корегувати та уточнювати знання з різних наук.  

Щоб організувати процес навчання рекомендується керуватися 

наступним: 

1. Навчання усім видам мовної діяльності ведеться комплексно. Курс 

навчання поділяється на три послідовних етапи. На першому етапі 

закріплюються і розвиваються базові уміння і навички на основі нового 

лексичного матеріалу з урахуванням шкільного мінімуму. Протягом другого 

етапу виробляються уміння і навички, необхідні для ознайомлювального, 
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вивчаючого і пошукового читання, а також для розгорнутого монологічного 

висловлення, діалогу і бесіди. На третьому етапі удосконалюються уміння і 

навички в читанні, усному мовленні англійською мовою при вивченні своєї 

спеціальності. У такий спосіб здійснюється перехід від вивчення іноземної 

мови як навчального предмета до його практичного застосування в 

навчальних, комунікативних, пізнавальних і наукових цілях. 

2. Формування навичок вимови відбувається в тісній єдності з 

оволодінням навичок усного мовлення і читання. Особливо інтенсивно 

корекція вимови проводиться на першому початковому етапі. Протягом 

наступних років навчання проводиться робота з підтримки й автоматизації 

правильної вимови. 

3. Оволодіння лексико-граматичним матеріалом відбувається в процесі 

роботи над текстом у порівнянні з відповідними явищами в рідній мові. У 

навчальному процесі широко використовуються наочні і технічні засоби 

навчання: аудіо записи навчальних текстів та вправ до них (на першому і 

другому етапах), лабораторні роботи з лексико-граматичних тем, які 

вивчаються (на першому і другому етапах), аудіо запису оригінальних 

текстів за фахом, відео фільми, а також навчальні фільми (на всіх етапах), 

записи трансляції радіо і телебачення, стрічки новин англійською мовою. 

ТСО використовується як для самостійної роботи в лабораторії усного 

мовлення, так і на заняттях з викладачем в аудиторії. На кожному етапі 

ведеться поточний контроль усіх видів самостійної роботи студентів; 

проводяться тематичні та семестрові письмові контрольні роботи. 

 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Англійська 

мова» 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

1. Англійська мова в сучасному світі. Active Voice  
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Граматичний матеріал: Active Voice  

Лексичний матеріал: a rock star, a computer expert, a shop assistant, a pilot, a 

tourist guide, an engineer, a taxi driver, a business-woman, an actor, an athlete, a 

teacher, a scientist, a footballer,  a doctor, a waitress, a ship captain, a native 

speaker, foreign language, mother tongue, pronunciation, vocabulary, grammar, 

spelling, comprehension, skimming, scanning, fluency, definitions, lyrics, an au-

pair, patient. 

Практичні навички: 

- будувати речення з дієсловами  у Active Voice; 

- усвідомлення ролі англійської мови у сучасному світі; 

- усвідомлення перспективи власного професійного вибору 

- розповідати про методи вивчення англійської мови. 

 

2. Методи вивчення англійської мови . Active Voice  

Граматичний матеріал: Active Voice 

Лексичний матеріал: a reason, a responsibility, complicated, perfect, responsible, 

to get stuck, to keep doing something, to feel like doing something, to look up 

something in the dictionary, to make somebody’s best. 

Практичні навички: 

- будувати речення з дієсловами  у Active Voice; 

- усвідомлення перспективи власного професійного вибору 

- розповідати про методи вивчення англійської мови. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

3. Вплив родинних зв’язків на формування особистості. 

Граматичний матеріал: Active Voice  The prefixes with the adjectives 

Лексичний матеріал: to affect, affectionate, aggressive, ambitious, bossy, 

charming, competitive, energetic, envious, generous, imaginative, jealous, 

manipulative, moody, responsible, reliable, selfish, sociable, spoilt, sensitive 

Практичні навички: 
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- обговорення системи цінностей сучасної родини; 

- розповідати про свою родину, а також розпитувати співрозмовника про 

його родину. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

4. Характер твого друга. 

Граматичний матеріал: The prefixes with the adjectives. Конструкція Used to. 

Лексичний матеріал: to affect, affectionate, aggressive, ambitious, bossy, 

charming, competitive, energetic, envious, generous, imaginative, jealous, 

manipulative, moody, responsible, reliable, selfish, sociable, spoilt, sensitive 

Практичні навички: 

- будувати прикметники за допомогою префіксів; 

-  розуміти конструкцію Used to; 

- обговорення системи цінностей сучасної родини; 

- розповідати про свою родину, а також розпитувати співрозмовника про 

його родину. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

5.  Стосунки з товаришами. Граматичний матеріал:.  Конструкція Used to. 

Лексичний матеріал: a goal, to argue, to succeed, to get on well, to have (a lot) in 

common, to get/keep in touch, to stay friends 

Практичні навички:  

-  описувати людей; 

- розуміти конструкцію Used to; 

- характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми; 

- повідомляти про події, що мали місце в минулому, але вже не відбуваються 

в теперішній час. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

6. Особистість. Риси характеру. Конструкція Used to. 

Граматичний матеріал: used to +infinitive 

Лексичний матеріал: a skill of writing, audience, purpose of writing, to fill in an 

application form to fill in an application form. 

Практичні навички:  

- порівнювати події минулого із подіями сьогодення; 

- порівнювати вчинки і ситуації; 

- запитувати і надавати інформацію; 

- висловлювати власні думки і припущення. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

7. Трудові уміння та навики. Суфіксація  

Граматичний матеріал: Суфіксація  

Лексичний матеріал: advertising, IT, an experience, a qualification, a quality, a 

requirement, staff, to earn, to provide, to require, to seek, desirable, fluent, 

essential, valuable an industry, manufacturing, a profession, a trade. 

Практичні навички: 

- оцінювання власних здібностей та можливостей в контексті вибору 

майбутньої професії. 

- обговорення матеріальних критеріїв для вибору професії. Оцінювання 

фінансових можливостей сучасних професій. 

 -   розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання 

необхідних відповідей; 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

8. Професії  та професійні якості. Tense Revision: Present Perfect. Present 

Perfect Continuous. 
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Граматичний матеріал: Tense Revision: Present Perfect. Present Perfect 

Continuous. 

Лексичний матеріал: advertising, IT, an experience, a qualification, a quality, a 

requirement, staff, to earn, to provide, to require, to seek, desirable, fluent, 

essential, valuable an industry, manufacturing, a profession, a trade. 

Практичні навички: 

- оцінювання власних здібностей та можливостей в контексті вибору 

майбутньої професії. 

- обговорення матеріальних критеріїв для вибору професії. Оцінювання 

фінансових можливостей сучасних професій. 

 -   розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання 

необхідних відповідей; 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

9. Вимоги до особистісних якостей та кваліфікації. Ділові листи.  

Граматичний матеріал: Типи письмової комунікації. Стилі листування.  

Структура листа. 

Лексичний матеріал: safety, a vacancy, to apply, to graduate (from), to offer,  to 

be responsible for, be satisfied with, be well-paid.. 

 Практичні навички: 

- характеризувати професійні якості людини; 

- розповідати про свої захоплення, уподобання, мрії, аргументуючи 

власний вибір; 

- вміти написати лист. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

10. Освіта та професії. Оголошення. Заяви. 
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Граматичний матеріал: Tense Revision: Present Perfect. Present Perfect 

Continuous. 

Лексичний  матеріал: types of writing, styles of letters, a letter of application, an 

applicant, a Bachelor’s/a Master’s degree, a salary, to apply for a job. 

Практичні навички: 

- вміти написати лист-аплікацію; 

- вміти відхиляти пропозицію; 

- запитувати і надавати інформацію; 

- обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

11. Шкільне життя. Заклади освіти. 1st Conditional. 

Граматичний матеріал: 1st Conditional 

Лексичний матеріал: a curriculum, an opportunity, particular, mutual, to acquire, 

to provide, to realize, boarding school. 

Практичні навички: 

- запитувати і надавати інформацію; 

- висл,,,Єовлювати свою точку зору та аргументувати її; 

- розповідати про свої захоплення, уподобання, мрії, аргументуючи власний 

вибір. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

12. Система освіти в Україні. 1st Conditional. 

Граматичний матеріал: 1st Conditional 

Лексичний матеріал: comprehensive, compulsory, an opportunity, advanced, 

junior, senior,   available, primary, grades 

Практичні навички: 

- давати власну оцінку фактам; 

- висловлювати припущення та прогнозувати ймовірність подій і наслідків; 
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- аналіз стосунків з однолітками. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

13. Система освіти за кордоном.  

Граматичний матеріал: Структура листа-аплікації до освітнього закладу.  

Лексичний матеріал: a formal letter, an application for the course. 

Практичні навички: 

- знаходити схожі риси і відмінності в освітніх системах різних країн; 

- Демонстрація обізнаності з міжнародними освітніми програмами; 

- Написати листа-аплікації з метою  навчання в англ. літній школі. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

14. Шкільні традиції.  

Граматичний матеріал: Структура листа-аплікації до освітнього закладу.  

Лексичний матеріал: a formal letter, an application for the course. 

Практичні навички: 

- знаходити схожі риси і відмінності в шкільних традиціях освітніх систем 

різних країн; 

- Демонстрація обізнаності з шкільними традиціями; 

- Написати листа-аплікації .   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

15. Звичаї харчування у Великій Британії. Національна кухня. 2nd 

Conditional. 

Граматичний матеріал: 2nd Conditional 

Лексичний матеріал: a cuisine, a course, an occasion, a specialty, to consist (of), 

to include, to stew, baked, steamed, sea-food, salmon, prawns, low-fat, takeaway, 

raw, spicy.  

Практичні навички: 
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- вміти висловлювати власні судження щодо продуктів харчування 

- знаходити схожі риси і відмінності в національних кухнях своєї та 

інших країн; 

- висловлювати своє враження та емоції у зв’язку з побаченим чи 

почутим; 

- утворювати речення за допомогою 2nd Conditional. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

16. Національні страви в Україні та за кордоном. 2nd Conditional. 

Граматичний матеріал: 2nd Conditional. 

Лексичний матеріал: Lent, Shrove Tuesday, a mixture, to serve, to toss, soaked, 

to skim, a hospitality. 

Практичні навички: 

- пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію; 

- описувати реалії рідної та іншомовної культур; 

- дій, які б могли відбутись за певних умов. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

17. Меню. Смаки. Уподобання. 2nd Conditional. 

Граматичний матеріал: 2nd Conditional 

Лексичний матеріал: I quite agree that, I don’t think, Well, to be honest, I think, I 

agree completely, I can’t agree with, The problem is that, I don’t share that view, 

because, We could say, but also, On the one hand, On the other, It may be true, 

However, It’s true that, but, At the same time. 

 

Практичні навички: 

- розповідати про свої уподобання; 

- давати поради та реагувати на поради інших; 

- запитувати та надавати інформацію. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

18. Приготування страв за рецептами. 2nd Conditional. 
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Граматичний матеріал: 2nd Conditional 

Лексичний матеріал: I quite agree that, I don’t think, Well, to be honest, I think, I 

agree completely, I can’t agree with, The problem is that, I don’t share that view, 

because, We could say, but also, On the one hand, On the other, It may be true, 

However, It’s true that, but, At the same time. 

 

Практичні навички: 

- розповідати про свої уподобання; 

- давати поради та реагувати на поради інших; 

- запитувати та надавати інформацію. 

2 семестр 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

19. Сучасні засоби комунікації і технології у нашому житті. Phrasal 

Verbs. 

Граматичний матеріал: Phrasal Verbs. 

Лексичний матеріал: an access, an attachment, a data, a device, hardware, input, 

output, software, a website, online, to surf, an icon, a device, to delete, an 

attachment,  a directory, to click, a blog, a Wikipedia. 

Практичні навички: 

- аналізувати вплив науково-технічного прогресу на життя людини; 

- застосовувати фразові дієслова у мовленні; 

- описувати предмети та явища; 

- запитувати та надавати інформацію; 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

20. Комп’ютерне обладнання та основні операції. Phrasal Verbs. 

Граматичний матеріал: Phrasal Verbs. 

Лексичний матеріал: to scroll up/down, to hack into, to log off/out, to back up, to 

pick up emails, to zoom in/out, to print out.  

Практичні навички: 
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- - обговорювати перспективи та аргументувати свою точку зору; 

- застосовувати фразові дієслова у мовленні. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

21.Всесвітня мережа. Веб-ресурси. Phrasal Verbs. 

Граматичний матеріал: Phrasal Verbs.. 

Лексичний матеріал: to chat online, a web browser, to search out information, to 

compress files, a service provider, to get connected, a superhighway, a website, a 

hypertext, a cyber café, a hacker, a network, a link. 

Практичні навички: 

- розповідати про свої захоплення й уподобання; 

- розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання 

необхідних відповідей. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

22. Електронний лист. Стилі. Phrasal Verbs. 

     Граматичний матеріал: Написання електронного листа. 

     Лексичний матеріал: styles of e-mail messages. 

Практичні навички: 

- давати поради та реагувати на поради інших; 

- аргументувати свій вибір; 

- вміти написати електронний лист. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

23. Електронний лист. Phrasal Verbs. 

Граматичний матеріал:  Phrasal Verbs.. 

Лексичний матеріал: Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу. 

Практичні навички: 
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- представляти і захищати проекти,  

- проводити дискусію, дебати,  

- вміти написати електронний лист. 

- приймати участь у рольовій грі або інші інтерактивних видах 

діяльності. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

24. Інтернет-кафе. Phrasal Verbs. 

Граматичний матеріал:  Phrasal Verbs.. 

Лексичний матеріал: Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу. 

Практичні навички: 

- представляти і захищати проекти,  

- проводити дискусію, дебати,  

- вміти написати електронний лист. 

- приймати участь у рольовій грі або інші інтерактивних видах 

діяльності. 

ПРАКЕТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

25. Улюблені сайти. Phrasal Verbs. 

Граматичний матеріал:  Revision .Tense Forms. 

Лексичний матеріал: Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу. 

Практичні навички: 

- представляти і захищати проекти,  

- проводити дискусію, дебати,  

- вміти написати електронний лист. 

- приймати участь у рольовій грі або інші інтерактивних видах 

діяльності. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 
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26. Природній катаклізм як явище в природі. Види катаклізмів. 

Conditionals (I, II). 

Граматичний матеріал: Conditionals (I, II). 

Лексичний матеріал: avalanche, a drought,  a typhoon, a volcano, an eruption, a 

flood, a tsunami, an earthquake, a tornado, a famine, a disaster, a hazard, a heat 

wave, hailstorms, a blizzard. 

Практичні навички: 

- Усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини і 

природи; 

- Розуміти вплив екологічних чинників на здоров’я людини; 

- Застосовувати Conditionals (I, II). 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

27. Вплив на життя планети та наслідки  природних катаклізмів. 

Conditionals (I, II) 

Граматичний матеріал: Conditionals (I, II). 

Лексичний матеріал: a hurricane, a landslide, a frequency, a threat, a cause, a 

reason, resistant, to respond, to occur, to damage. 

Практичні навички: 

- Обґрунтування необхідності використання енергозбережувальних 

технологій; 

- описувати явища, події та ситуації, аналізувати їхні причини і наслідки; 

- описувати події в їхній логічній послідовності; 

- запитувати і надавати інформацію про явища, події, факти; 

- застосовувати Conditionals (I, II). 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 
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28. Правила безпеки під час землетрусу чи іншого лиха. Conditionals (I, 

II). 

Граматичний матеріал: Conditionals (I, II). 

Лексичний матеріал: a sandstorm, a tidal wave, to affect, to reduce, to destroy, to 

occur, an accident, to threaten, to provoke, a catastrophe. 

Практичні навички:  

- висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, 

побаченим, прослуханим; 

- надавати схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям; 

- застосовувати Conditionals (I, II). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

29. Пошуки причин і шляхів запобігання природнім стихійним лихам.  

Conditionals (I, II). 

Граматичний матеріал: Conditionals (I, II).. 

Лексичний матеріал: a stage, a method, to generate ideas, brainstorming, free 

writing, clustering 

Практичні навички: 

- - порівнювати ситуації, факти, явища; 

- - аргументувати власну думку; 

- - давати поради і реагувати на поради інших; 

- - пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію; 

- застосовувати Conditionals (I, II). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

30. Збереження нашої планети. 

Граматичний матеріал: Conditionals (I, II).. 

Лексичний матеріал: a stage, a method, to generate ideas, brainstorming, free 

writing, clustering 

Практичні навички: 
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- - порівнювати ситуації, факти, явища; 

- - аргументувати власну думку; 

- - давати поради і реагувати на поради інших; 

- - пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію; 

- застосовувати Conditionals (I, II). 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

31. Розвиток живопису в Україні. Жанри живопису. Past Perfect Tense. 

Граматичний матеріал: Past Perfect Tense. 

Лексичний матеріал: an artist, an image, fame, a genre, a masterpiece, a scene, a 

scenery, a tendency, a theme, to depict, to devote, to propagate, to represent, to 

inspire, to influence, to refer,  

a master, a portrait, an icon, a fresco, distinguished, prominent, outstanding, 

brilliant, representative, pastoral, rural.  

Практичні навички: 

- Вміти висловлювати власні почуття та емоції, викликані творами 

мистецтва. 

- Застосовувати Past Perfect Tense. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

32. Відомі українські та англійські художники. Past Perfect Tense. Past 

Perfect Continuous Tense. 

Граматичний матеріал: Past Perfect Tense. Past Perfect Continuous Tense. 

Лексичний матеріал: a landscape, a seascape, a still-life, a battle scene, water 

colours, to capture, to portray, a trend, baroque, to reflect, a sitter, folk, abstraction, 

avant-garde, classicism, futurism, impressionism, realism. 

Практичні навички:  

- описувати події в їхній логічній послідовності; 

- описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур; 
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- аналізувати явища культурного життя; 

- висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, 

побаченим, прослуханим; 

- застосовувати Past Perfect Tense. Past Perfect Continuous Tense. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

33. Роль мистецтва в житті людини. Past Perfect Tense. Past Perfect 

Continuous Tense. 

Граматичний матеріал: Past Perfect Tense. Past Perfect Continuous Tense. 

Лексичний матеріал: an exhibition, unique, to highlight, to avoid, to recognize; an 

exhibit, an exponent, an exposition, an item, to contain, to be on display, to hold, to 

include, to offer, to be available. 

Практичні навички: 

- розповідати про свої уподобання, аргументуючи власний вибір; 

- вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника; 

- застосовувати Past Perfect Tense. Past Perfect Continuous Tense. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

34. Відвідування галерей, виставок та музеїв. Есе. 

Граматичний матеріал: Структура есе. Критерії оцінювання творчого письма. 

Лексичний матеріал: an essay, drafting, revising, editing, proof-reading, cohesive 

devices, transitions, coherence. 

Практичні навички:  

- пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію; 

- мати зв’язність і послідовність у творчому письмі. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

35. Спорт і дозвілля. Види спорту. Expressing Future Actions (revision and 

comparison). 



 

22 

 

Граматичний матеріал: Expressing Future Actions (revision and comparison). 

Лексичний матеріал: a cricket, an injury, jogging, riding, sailing, a sport, an 

event, to kick, be in the open, to stay fit. 

Практичні навички: 

- застосовувати нову лексику в реченнях; 

- розповідати про спорт та вести бесіду по темі; 

- обговорення участі у клубах за інтересами; 

- усвідомлення основних переваг здорового способу життя.. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

36. Ставлення до занять спортом. Обладнання. Expressing Future Actions 

(revision and comparison). 

Граматичний матеріал: Expressing Future Actions (revision and comparison) 

Лексичний матеріал: an achievement, a coach, a contest, a participant, a referee, 

to achieve,  

to draw, to hit, to lose, to score, to play draughts, ski slope, a coach, a referee. 

Практичні навички: 

- вживати нову лексику в реченнях; 

- розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, 

мрії, аргументуючи власний вибір; 

- читати та перекладати тексти по темі; 

- вживати Expressing Future Actions (revision and comparison). 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

37. Спорт у Великій Британії та США. Expressing Future Actions (revision 

and comparison). 

Граматичний матеріал: Expressing Future Actions (revision and comparison). 
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Лексичний матеріал: a league, to determine, to attend a game, associated football, 

rugby, tobogganing, a disgrace, an opposition, a pitch, a promotion, to oppose, to 

tackle, to get injured. 

Практичні навички 

- застосовувати в реченнях нову лексику; 

- давати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору; 

- знаходити схожі риси та відмінності в спортивному житті різних країн. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

38. Спортивні події. Враження від проглянутих змагань та виступів. Есе. 

Граматичний матеріал: Написання есе «Спорт у житті людей». 

Лексичний матеріал: Methods of ordering: chronological, spatial, logical, the 

concluding paragraph of an essay, a final comment. 

Практичні навички: 

- аналізувати явища спортивного  життя різних країн; 

- висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим і 

побаченим; 

- запитувати і надавати інформацію; 

- пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію; 

- висловлювати свої власні враження, думки, погляди та висновки на письмі. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

39. Українська держава. Past Forms. Mixed tenses. 

Граматичний матеріал: Past Forms. Mixed tenses. 

Лексичний матеріал: an anthem, awareness, a court, disarmament, a division, a 

law,  an official, a self-determination, a sovereignty, a vote, to declare, to elect, to 

proceed, to proclaim, executive, judicial, legislative, long-cherished, supreme, a 

policy, politics, to join, to unite, a democracy, a republic, a constitution, 

totalitarian, oppressive, to govern, to run, a senator, a politician, the administration, 
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a ruler, a president, a prime minister, a queen, a corruption, corrupt, to corrupt, to 

flourish, flourishing, to reveal, a revelation, to restrict, a restriction, to unite, 

united, to inherit, an inheritance. 

Практичні навички:                     

- робити монологічне повідомлення на тему; 

- використовувати лексичний матеріал в усному мовленні; 

- висловлювати власну громадянську позицію щодо соціальних викликів. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

40. Політична система в англомовних країнах. Past Forms. Mixed tenses. 

Граматичний матеріал: Past Forms. Mixed tenses. 

Лексичний матеріал: an alternative, a circumstance, an equality, fair trial, a 

private ownership, a sovereignty, to comprise, to fight, to restore, to settle, 

civilized, considerable, fundamental, permanent, to be concerned with, to be in 

power.  

Практичні навички:  

-  застосовувати в реченнях нову лексику; 

- читати, перекладати тексти по темі. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

41. Символіка та свята. Past Forms. Mixed tenses. 

Граматичний матеріал: Past Forms. Mixed tenses. 

Лексичний матеріал: to take (make) notes, a flow chart, a summary, executive, a 

citizen, the Parliament, discussed, judicial, an election, political, to vote, a 

passport, a government. 

Практичні навички: 

- вживати у мовленні активну лексику заняття. 

42. Державний устрій України. Повторення. 

Граматичний матеріал: Past Forms. Mixed tenses. 



 

25 

 

Лексичний матеріал: to take (make) notes, a flow chart, a summary, executive, a 

citizen, the Parliament, discussed, judicial, an election, political, to vote, a 

passport, a government. 

Практичні навички: 

- вживати у мовленні активну лексику заняття. 

 

 

ІІ курс 

III semester 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

43. Вивчення англійської мови. Англійська мова – мова міжнародного 

спілкування. 

 

Граматичний матеріал:. Revision of Tense Forms (in Present, Past , Present 

Perfect, Future) 

Лексичний матеріал:.translate, interpret, say, pronounce, mean, spell, vocabulary, 

formation, to require, to waste, mother tongue, to use, to get qualification. 

Actually, I guess, it depends, extended, widespread, to be conducted in English, the 

amount of mail, co-official language, similar, a dialect, a habitant. 

 

Практичні навички: 

 - читати та перекладати тексти по темі; 

 - описувати проблеми, досягнення, виявляти їхні причини та наслідки; 

 - робити монологічне повідомлення на тему; 

 - застосовувати Present, Past , Present Perfect 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

44. Учнівська автономія у вивченні іноземних мов. 1st Conditional. 

Граматичний матеріал:. 1st Conditional  



 

26 

 

Лексичний матеріал:. A resource, a strategy, a target, to access, autonomous, 

favoured, memorable, precisely, to get exposure, to take responsibility (for) 

 Практичні навички: 

- вживати в реченнях нову лексику; 

- читати та перекладати тексти по темі; 

- будувати речення 1st Conditional 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

45. Підготовка до іспитів. Гендерний фактор у навчанні.1st Conditional. 

Конспект. Короткий виклад тексту. 

Граматичний матеріал:. 1st Conditional  

Лексичний матеріал:. Assessment, distraction, superstition, to boost, to cheat, to 

reckon, to pace, average, exhausted, to steer clear (of); 

assessment, notes, flow chart, clustering, summary, essential information. 

Практичні навички:  

- вживати в реченнях нову лексику; 

- читати та перекладати тексти по темі; 

- вживати у мовленні речення з 1st Conditional. 

- вміти робити нотатки 

- вміти з’ясовувати головну думку тексту і стисло записувати 

інформацію.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

46. Огляд майбутніх перспектив. 

Граматичний матеріал:.Tense Forms (Revision) 

Лексичний матеріал: confidence, an employer, a fee, a founder, persistence, a 

volunteer, to mature, to trust, extended, faint-hearted, isolated, remote, tough, 

overseas, to conduct a survey, to get insight (into), to work on (a project) 

Практичні навички: 
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- запитувати і надавати інформацію; 

 -     висловлювати свою точку зору та аргументу-вати її;  

- робити монологічні повідомлення по темі; 

- вести бесіду із співрозмовником по темі. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

47.  Професійні уміння і здібності людини. Perfect Continuous Aspect. 

Граматичний матеріал:. Perfect Continuous Aspect 

Лексичний матеріал:. Work or job? Possibility, occasion or opportunity? Career, 

employment, employee, diversity, freedom, a graduate, liberty, Montreal, 

Vancouver, appealing, renowned, foundation course, publicly funded 

Практичні навички: 

- використовувати нову лексику в реченнях;  

- давати власну оцінку фактам; 

- висловлювати припущення та прогнозувати ймовірність подій і 

наслідків; 

- вживати у мовленні речення з Perfect Continuous 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

48.  Працевлаштування. Написання супровідного листа до резюме. 

Граматичний матеріал:. Tense Forms (Revision) 

Лексичний матеріал:. Authorities, an enterprise, legislation, to assist, to 

contribute, vocational, be engaged (in), be obliged (to); 

CV, personal detailes, education and qualifications, work experience, professional 

skills, to apply for the position of, be able to start work, to deal with, to have  a 

good command of language, to look forward to hearing from you soon. 

 

Практичні навички: 

- готувати презентацію по темі; 
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- використовувати в усному мовленні нові лексичні одиниці; 

- активізувати мовний і мовленнєвий матеріал; 

- вміти написати  супровідний лист до резюме. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

49. Сім’я. Стосунки з батьками. Префіксація та суфіксація. 

Граматичний матеріал: Префіксація та суфіксація. 

Лексичний матеріал:. An adolescent, to assault, to blame, to escape, to interfere, 

to obey, to prevent, to reject, to remain, to resent, inevitable, rebellious, to be 

grounded, to be jailed, to run out of, in order to. 

Практичні навички: 

- використовувати в усному мовленні новий лексичний матеріал; 

- висловлювати свою точку зору та  ргументував-ти її; 

- вживати у мовленні префікси: un-,dis-, im-, in- префікси:-ful,-ish, -

less, ly- y-. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

50. Проблема батьків і дітей. 3d Conditional. 

Граматичний матеріал:.3d Conditional 

Лексичний матеріал:. An approach, an intention, a judgement, a negotiation, to 

annoy, to assume, irritating, to bring up. 

Практичні заняття: 

- використовувати нову лексику в усному мовленні; 

- висловлювати своє емоційне ставлення та з’ясовувати ставлення 

інших до предмета обговорення; 

- вживати у мовленні 3d Conditional. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

51. Сімейні стосунки між підлітками і батьками. 3d Conditional. 
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Лист редактору. 

Граматичний матеріал:. 3d Conditional 

Лексичний матеріал:. A community, a generation,innocence, a madman, to avoid 

smth, to disturb, to encourage, to overcome; 

stating reason, presenting the problem, arguments supporting your opinion, 

suggestioins, writing closing remarks 

 

Практичні навички: 

- використовувати нову лексику в реченнях; 

- активізувати мовний і мовленнєвий матеріал; 

- вживати у мовленні 3d Conditional. 

- висловлювати свою точку зору та  ргументував-ти її; 

- використовувати структуру написання офіційних листів для 

написання листа редактору..  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

52. Українська кухня . Reported Speech. 

Граматичний матеріал: Reported Speech 

Лексичний матеріал:. A fixed price, a quality, abundant, customary, distinctive, 

garnished, inferior, interior, minced, relatively, rapidly food, dish or meal? 

Практичні навички: 

- знаходити схожі риси і відмінності в національних кухнях своєї та 

інших країн; 

- перебудовувати пряму мову на непряму 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

53. Відвідування кафе /ресторану. Reported Speech. 

Граматичний матеріал:. Reported Speech 
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Лексичний матеріал:. A bistro, a dressing, a reservation, staff, veggie, 

sophisticated, undercooked 

Практичні навички: 

- використовувати в усному мовленні нові лексичні одиниці; 

- .використовувати у мовленні непряму мову; 

- створювати діалоги. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

54. Меню. Замовлення страв. 

Граматичний матеріал:. Tense Forms (Revision) 

Лексичний матеріал:.appetizers, entrees, salad, vegetables, desserts, baked, fried, 

served, sliced. 

Практичні навички: 

- використовувати в усному мовленні нову лексику; 

- складати діалоги по темі. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

55. Ресторани світу. Підсумкове занятя. 

Граматичний матеріал:. Tense Forms (Revision) 

 

Лексичний матеріал:. Vegetarians, consume fat, reduce risks, balanced diet, an 

assessment report, a proposal report, a survey report 

Практичні навички: 

- використовувати нову лексику в усному мовленні; 

- вміти розповідати про будь-яку вивчену тему. 

 

IV semester 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

56. Мобільні телефони. Інтернет залежність 
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Граматичний матеріал:. Tense Forms (Revision) 

Лексичний матеріал a handset, a range, stuff, a victim, to enable, average, 

cellular, digital, sophisticated, emergency service, to install software. 

Практичні навички: 

- використовувати нові лексичні одиниці в усному мовленні; 

- оцінювати вплив науково-технічного процесу на різні сфери 

сучасного життя і довкілля; 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

57.  Сучасні гаджети. Adverb Clauses with Time. 

Граматичний матеріал: Adverb Clauses with Time 

Лексичний матеріал: scanner, chat room, megabyte, newsgroup, server, 

attachment, spam, database, spreadsheet, RAM, template, CD-ROM, palmtop, 

terminal. 

Практичні навички:  

- використовувати нові лексичні одиниці в усному мовленні; 

- вживати у мовленні Adverb Clauses with Time 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

58. Цифрові технології. 

Граматичний матеріал:. Adverb Clauses with Time 

Лексичний матеріал:. Binary numeral system, compact disc, battery, wireless 

communication, world wide web, electric strove, X-ray 

Практичні навички: 

- використовувати у мовленні вивчену лексику;  

- надавати схвальну/неcхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і 

діям; 

- - аргументувати власну думку; 

- використовувати у мовленні Adverb Clauses with Time. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

59. Цифровий світ. Написання статті. 
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Граматичний матеріал:.Opinion Essay. 

Лексичний матеріал:  delete, highlight, paste, store, switch, correction, drive, 

icon, file, laptop. 

Практичні навички: 

- використовувати нові лексичні одиниці в усному мовленні; 

- вживати структуру написання есе по темі. 

-  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

60. Національні парки. Проблеми екології. Relative Pronouns. 

Граматичний матеріал:. Relative Pronouns. 

Лексичний матеріал: heritage, recreation, reproduction, reserve, value, virgin, to 

admire, to constitute, to preserve.  

Практичні навички: 

- використовувати активну лексику уроку; 

- писати есе по темі. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

61. Шляхи вирішення проблем екології. 

Граматичний матеріал:.Revision Tense Forms 

Лексичний матеріал:. Pesticides, to complain, to convince, to dig, to persuade, to 

remind, harmful, renewable, sustainable. 

Практичні навички: 

- використовувати активну лексику уроку; 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

62. Взаємозв’язок у природі.  

Граматичний матеріал:. The Participle 

Лексичний матеріал: species, climatic, ecological, endangered, habitats, 

sustainable, balance, damage, resources. 

Практичні навички: 
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- використовувати нові лексичні одиниці в усному мовленні; 

- висловлювати своє емоційне ставлення та з’ясовувати ставлення 

інших до предмета обговорення. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

63. Мова мистецтва. The Participle. 

Граматичний матеріал:. The Participle 

Лексичний матеріал: An arrangement (of), a show, a victim, to absorb, to affect, 

to enliven, to float, sheer, significant, to catch somebody’s breath, to feel a lump in 

smb’s throat, to make smb gasp, to pore over smth with delight 

Практичні навички: 

- використовувати нові лексичні одиниці в усному мовленні та 

читанні і перекладі; 

- розповідати про свої уподобання, аргументуючи власний вибір. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

64.  Розмаїття мистецтв. Рецензія (книга, фільм, картина). The Participle. 

Граматичний матеріал:. The Participle 

Лексичний матеріал: an approval, a fiction film, a must-see movie, recognition, 

heartwarming, meaningless, striking, unfavourable, to blend together, 

fascinating/highly provoking, magnificent/spectacular, is based on, takes place in, 

action/historical/science fiction/disaster film, plot, recommendations. 

Практичні навички:  

- використовувати нові лексичні одиниці в усному мовленні та 

читанні і перекладі; 

- розповідати про свої уподобання, аргументуючи власний вибір. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

65.Проблеми молоді. The Participle. 

Граматичний матеріал:. The Participle 
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Лексичний матеріал: An addict, a citizen, drug, government, hardship, a 

participant, a pregnancy, society, to benefit, to handle, exhausting, non-existent, 

worldwide, transmitted, AIDS, HIV-positive, to get dumped, to get training (on),to 

raise money (for) 

Практичні навички:  

- використовувати нові лексичні одиниці в усному мовленні  та 

читанні і перекладі; 

- вживати структуру написання . рецензії на книгу або  фільм. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

66. Уміння керувати емоціями. Infinitive. 

Граматичний матеріал:. Infinitive 

Лексичний матеріал: rebellious, ill-mannered, violent, cynical, impatient, 

awkward, untidy, impertinent, scared of being lonely, bullied or rejected. 

Практичні навички: 

- використовувати нові лексичні одиниці в усному мовленні та 

читанні і перекладі; 

- Запитувати і надавати інформацію про явища, події, факти 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

67. Психологічна допомога молодим. Infinitive and Gerund (-ing form). 

Емоційна зрілість. 

Граматичний матеріал:. Infinitive and Gerund (-ing form). 

Лексичний матеріал: An anxiety,an envy, a handicap, an intelligence, an 

illiteracy, a rage, a response, to stunt, contented, vulnerable, to carry away, to gain 

control, an abuse, bullying, a disease, a disorder, a suicide, to embarrass, to expose, 

to frustrate, to neglect, outrageous, sexually, control, manage, problem, contented, 

intelligent, survive, create, cause, interfere. 

Практичні навички: 
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-  використовувати нові лексичні одиниці в усному мовленні та 

читанні і перекладі; 

- вміти розрізняти у реченні Infinitive and Gerund (-ing form). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

68. Світові та європейські організації. Non-Finite Forms of the Verb 

(Revision). 

Граматичний матеріал:. Infinitive and Gerund (-ing form). 

Лексичний матеріал: a favour, nowadays, an advantage, sovereign, a novice, a 

co-founder, to integrate, to resolve, a security, an issue. 

Практичні навички: 

- використовувати нові лексичні одиниці в усному мовленні та 

читанні і перекладі; 

- вміти вживати у реченні Infinitive and Gerund (-ing form). 

- висловлювати власне ставлення до розглянутої проблеми. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

69. Вирішення політичних проблем. Non-Finite Forms of the Verb. Стаття. 

Граматичний матеріал: Non-Finite Forms of the Verb. Стаття. 

Лексичний матеріал: an affair, a guideline, headquarters, an integration, 

jurisdiction, justice, labour, a procedure, violation. 

Практичні навички: 

- використовувати нові лексичні одиниці в усному мовленні та 

читанні і перекладі; 

- описувати події в їхньому історичному розвитку; 

- розрізняти Non-Finite Forms of the Verb. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

70. Підсумковий контроль. 

Граматичний матеріал:. Revision 

Лексичний матеріал: 

Практичні навички: 

- використовувати вивчені лексичні одиниці в усному мовленні та 

читанні і перекладі; 

- використовувати вивчений граматичний матеріал .   

 

                                                                     

 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Тема Години 

І курс, І семестр  

1. Англійська мова в сучасному світі. Active Voice . 2 

2. Методи вивчення англійської мови . Active Voice  2 

3. Вплив родинних зв’язків на формування особистості. 2 

4.  Характер твого друга. Конструкція Used to. 2 

5. Стосунки з товаришами.  . Конструкція Used to. 2 

6. Особистість. Риси характеру. Конструкція Used to.  

7. Трудові уміння та навики. . Суфіксація  2 

8. Професії  та професійні якості. Tense Revision: Present 

Perfect. Present Perfect Continuous. 

2 

9. Вимоги до особистісних якостей та кваліфікації. 

Ділові листи. 

2 
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10. Освіта та професії. Оголошення. Заяви. 2 

11. Шкільне життя. Заклади освіти. 1st Conditional. 2 

12. Система освіти в Україні. 1st Conditional. 2 

13. Система освіти за кордоном.  2 

14. Шкільні традиції.  2 

15.  Звичаї харчування у Великій Британії. 2nd Conditional. 2 

16. Національні страви в Україні та за кордоном. 2nd 

Conditional. 

2 

17. Меню. Смаки. Уподобання. 2nd Conditional. 2 

18. Приготування страв за рецептами. 2nd Conditional. 

 

2 

36 

 2 семестр  

19. Сучасні засоби комунікації і технології у нашому 

житті. Phrasal Verbs. 

2 

20. Комп’ютерне обладнання та основні операції. Phrasal 

Verbs. 

2 

21. Всесвітня мережа. Веб-ресурси. Phrasal Verbs. 2 

22. Електронний лист. Стилі. Phrasal Verbs. 2 

23. Електронний лист. Phrasal Verbs. 2 

24. Інтернет-кафе. Phrasal Verbs. 2 

25. Улюблені сайти. Phrasal Verbs. 2 

26. Природній катаклізм як явище в природі. Conditionals 

(I, II). 

2 

27. Вплив на життя планети та наслідки  природних 

катаклізмів. Conditionals (I, II). 

2 
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28. Правила безпеки під час землетрусу чи іншого лиха. 

Conditionals (I, II). 

2 

29. Пошуки причин і шляхів запобігання природнім 

стихійним лихам.  Conditionals (I, II). 

2 

30. Збереження нашої планети. 2 

31. Розвиток живопису в Україні. Жанри живопису. Past 

Perfect Tense. 

2 

32. Відомі українські та англійські художники. Past 

Perfect Tense. Past Perfect Continuous Tense. 

2 

33. Роль мистецтва в житті людини. Past Perfect Tense. 

Past Perfect Continuous Tense. 

2 

34. Відвідування галерей, виставок та музеїв. Есе. 2 

35. Спорт і дозвілля. Види спорту. Expressing Future 

Actions (revision and comparison). 

2 

36. Ставлення до занять спортом. Обладнання. Expressing 

Future Actions (revision and comparison). 

2 

37. Спорт у Великій Британії та США. Expressing Future 

Actions (revision and comparison). 

2 

38. Спортивні події. Враження від проглянутих змагань та 

виступів. Есе. 

2 

39. Українська держава. Past Forms. Mixed tenses. 2 

40. Політична система в англомовних країнах. Past Forms. 

Mixed tenses. 

2 

41. Символіка та свята. Past Forms. Mixed tenses. 2 

42.  Державний устрій України.  Повторення. 

 

2 
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                          ІІ курс, ІІІ семестр  

43. Вивчення англійської мови. Англійська мова – мова 

міжнародного спілкування. 

2 

44. Учнівська автономія у вивченні іноземних мов. 

1st Conditional. 

2 

45. Підготовка до іспитів. Гендерний фактор у навчанні. 

1st Conditional. Конспект. Короткий виклад тексту. 

2 

46. Огляд майбутніх перспектив. 2 

47. Професійні уміння і здібності людини. Perfect 

Continuous Aspect. 

2 

48. Працевлаштування. Написання супровідного листа до 

резюме. 

2 

49. Сім’я. Стосунки з батьками. Префіксація та 

суфіксація. 

2 

50. Проблема батьків і дітей. 3d Conditional. 2 

51. Сімейні стосунки між підлітками і батьками. 3d 

Conditional. Лист редактору. 

 

52. Українська кухня. Reported Speech. 2 

53. Відвідування кафе /ресторану. Reported Speech. 2 

54. Меню. Замовлення страв. 2 

55. Ресторани світу. Підсумкове заняття. 2 
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 IV semester  

56. Мобільні телефони . Інтернет залежність. 2 

57. Сучасні гаджети. Adverb Clauses with Time. 2 

58. Цифрові технології. 2 

59. Цифровий світ. Написання статті. 2 
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60. Національні парки. Проблеми екології. Relative 

Pronouns. 

2 

61. Шляхи вирішення проблем екології. 2 

62. Взаємозв’язок у природі.  2 

63. Мова мистецтва. The Participle. 2 

64. Розмаїття мистецтв. Рецензія(книга, фільм, картина).  2 

65. Проблеми молоді. 2 

66. Уміння керувати емоціями. Infinitive . 2 

67. Психологічна допомога молодим. Infinitive and Gerund 

(-ing form). Емоційна зрілість. 

2 

68. Світові та європейські організації. Non-Finite Forms of 

the Verb (Revision). 

2 

69. Вирішення політичних проблем. Non-Finite Forms of 

the Verb. Стаття. 

2 

70. Підсумковий контроль. 2 

  30 

Всього за І , II рік:  140 

 

5. Методи навчання 

За джерелом передачі та сприйняття інформації: 

- словесні (розповідь – пояснення, бесіда) 

- наочні (ілюстрація, демонстрація) 

- практичні ( практичні навички) 

За характером пізнавальної діяльності: 

- репродуктивні; 

- проблемне викладення; 

- частково – пошукові. 
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Залежно від основної дидактичної мети та завдань: 

- методи оволодіння новими знаннями; 

- формування умінь та навичок; 

- перевірка та оцінювання знань; 

- закріплення навчального матеріалу; 

- самостійна робота студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу із 

застосуванням знань на практиці; 

- вироблення умінь та навичок; 

- перевірка та оцінювання знань, умінь та навичок. 

6. Методи контролю 

- Попередній контроль 

- Поточний контроль 

- Рубіжний контроль 

- Підсумковий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              7. Критерії оцінювання 

За 12- Критерії оцінювання Рівень 
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бальною 

шкалою 

компетентнос

ті 

12-10 

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та 

опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати 

набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування і нахили 

Високий 

(творчий) 

9-8 

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна Достатній 

(конструктивн

о- 

варіативний) 
7 

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно 

застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати 

аргументи для підтвердження думок 

6-5 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння основних положень; 3 допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих 
Середній 

(репродуктивн

ий) 

4 

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

3 
Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального матеріалу 

Низький 

(рецептивно- 

продуктивний) 
2 

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів 

1 Студент не володіє матеріалом 

 

8. Методичне забезпечення 
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1. Навчально – методичні комплекси 

2. Комп’ютерні презентації (відповідно до Робочої навчальної програми) 

3. Таблиці (відповідно до Робочої навчальної програми). 

 

 

9. Перелік питань до підсумкового контролю. 

Лексика: 

1. Англійська мова в сучасному світі. Методи вивчення англійської мови. 

Вплив родинних зв’язків на формування особистості. 

2. Особистість. Стосунки з товаришами.  

3. Особистість. Риси характеру.  

4. Трудові уміння та навики. Професії  та професійні якості. Вимоги до 

особистісних якостей та кваліфікації. Ділові листи. Заяви. Оголошення. 

5. Освіта та професії. Написання листа-аплікації. 

6. Шкільне життя.  

7. Система освіти в Україні. 

8. Система освіти за кордоном.  

9. Національна кухня.  

10. Національні страви в Україні та за кордоном.  

11. Меню. Приготування страв за рецептами. Смаки. Уподобання.  

12. Сучасні засоби комунікації і технології у нашому житті.  

13. Комп’ютерне обладнання та основні операції.  

14. Всесвітня мережа. Веб-ресурси.  

15. Улюблені сайти. Інтернет-кафе. Стилі. 

16. Природній катаклізм як явище в природі. Види катаклізмів та 

можливість їх прогнозування.  

17. Вплив на життя планети та наслідки  природних катаклізмів.  

18. Правила безпеки під час землетрусу чи іншого лиха.  

19. Пошуки причин і шляхів запобігання природнім стихійним лихам.   
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20. Розвиток живопису в Україні. Жанри живопису.  

21. Відомі українські та англійські художники 

22. Роль мистецтва в житті людини.  

23. Відвідування галерей, виставок та музеїв. 

24. Спорт і дозвілля. Види спорту.  

25. Ставлення до занять спортом. Обладнання. 

26. Спорт у Великій Британії та США 

27. Спортивні події. Враження від проглянутих змагань та виступів.  

28. Державний устрій України.  

29. Політична система в англомовних країнах.  

30. Природні ресурси. Символіка та свята.  

31. Англійська мова – мова міжнародного спілкування. 

32. Учнівська автономія у вивченні іноземних мов. 

33. Підготовка до іспитів. Гендерний фактор у навчанні.. 

34. Огляд майбутніх перспектив. 

35. Професійні уміння і здібності людини.  

36. Працевлаштування. 

37. Написання супровідного листа до резюме. 

38. Сім’я. Стосунки з батьками.. 

39. Проблема батьків і дітей.  

40. Сімейні стосунки між підлітками і батьками.  

41. Лист редактору. 

42. Система громадського харчування.  

43. Відвідування кафе /ресторану.  

44. Меню. Замовлення страв. 

45. Вплив науково-технічного прогресу на довкілля та життя суспільства. 

46. Проблеми екології та пошук шляхів їх вирішення. Взаємозв’язок у 

природі.  

47. Альтернативні джерела постачання енергії ресурсів та інші.  
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48. Групи та організації в боротьбі за безпеку екології  та екологічну 

свідомість людини.  

49. У гармонії з довкіллям.  

50. Види мистецтва. 

51. Опис творів живопису. В картинній галереї.  

52. Кіномистецтво: улюблені фільми та актори.  

53. Театральні програми та афіші. 

54. Рецензія(книга, фільм). 

55. Участь молоді в соціальних проектах. 

56. Проблеми молоді та пошук шляхів їх подолання. 

57. Уміння керувати емоціями — ознака зрілої людини. . 

58. Психологічна допомога молодим. 

59. Молодіжні організації і громади.. 

60. Людина у суспільстві. Спільнота людей. 

61. Громадське життя. Державний устрій країни. 

62. Незалежність держави. Вирішення політичних проблем. 

Граматика: 

1. Present Simple. 

2. Конструкція Used to. 

3.. Суфіксація  

4.Present Perfect. Present Perfect Continuous 

5. 1st Conditional. 

6. 2nd Conditional. 

7. . Past Perfect Tense. Past Perfect Continuous Tense. 

8. Expressing Future Actions . 

9. Past Forms. Mixed tenses. 

10. Perfect Continuous Aspect. 

11. Префіксація . 

12. 3d Conditional. 
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13. Reported Speech. 

14. Passive Voice . 

15. The Participle. 

16. Infinitive and Gerund (-ing form). 

17. Non-Finite Forms of the Verb (Revision). 

     18. Phrasal Verbs. 

     19. Написання есе. 

 

10. Література 

Базова 

1. Оксана Карпюк Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) 

підручник для 10-го класу закладів загальної середньої освіти. — 

Видавництво «Лібра Терра», 2018. — 295 с. 

2. Оксана Карпюк Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту) 

підручник для 11-го класу закладів загальної середньої освіти.— 

Видавництво «Лібра Терра», 2019. — 255 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Верба Г. В., Верба А. Г. Граматика сучасної англійської мови (довідник), 

К.: "Освіта", 2005р. 

      2. Голицинський Ю. Граматика. Збірник вправ. К.: "А.С.К.", 2005  

3. Голіцинський Ю.Б. Велика Британія. — К.: Арій, 2006. 

4. Гужва Т. Англійські розмовні теми. — Харків: Фоліо, 2006. 

     5. Мансі Є.О. 100 розмовних тем з англійської мови. — К.: Арій, 2008 

6. Янсон В.В., Свистун Л.В., Богатирьов С.Т., Лежньов С.М. A Practical 

Guide for Learners of English / Практичний курс англійської мови для 

студентів вищих навчальних закладів: навч. посіб. — К.: Логос, 2009. 

     7. Raymond Murphy Essential Grammar in Use. — Cambridge University 
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Press. 

8. Liz and John Soars New Headway Beginner Student’s Book. — Oxford 

university Рress, 2002. 

9. Liz and John Soars New Headway English Course. — Oxford University 

Press, 2000. 

11. Інформаційні ресурси  

 

1. Офіційний сайт Куп’янського медичного коледжу ім. Марії Шкарлетової.  

2. Електрона бібліотека Куп’янського медичного коледжу ім. Марії 

Шкарлетової.  

3. Бібліотека Куп’янського медичного коледжу ім. Марії Шкарлетової.  

4. Освітній портал http://ocvita.ua/legislation/other/32384. 

5. Інститут інноваційних технологій і зміст освіти www.mon.gov.ua 

6. http://www.bbc.co.uk/health/kids/ 

7. http://www.brainpop.com/health/ 

8. http://www.yucky.com/body/ 

9. http://www.kidshealth.org/body/ 

10. http://www.tlc.discovery.com/tlcpages/human/human.html 

11. http://www.altavista.com: 

12. http://www.go.com: 

13. http://www.txite.com.  

14. www.iitzo.gov.ua. 
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