
Іноземна мова (англійська) 

Тип навчальної дисципліни:  

обов’язковий 

Семестр: перший, другий 

Обсяг дисципліни:  

Загальна кількість годин – 150 годин (5 кредитів ECTS), з яких 80 годин – практичні заняття, 70 

години – самостійна робота. 

Викладачі:  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної та міжкультурної комунікації – 

Волошанська Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної та 

міжкультурної комунікації – Чобанюк Марія Миколаївна 

Результати навчання:  

 знати лексичний матеріал за програмною тематикою; 

 знати норми правопису лексичних одиниць, що складають фонд активної лексики; 

  знати граматичні правила оформлення речень, передбачені програмою; 

  знати фонетичні норми оформлення висловлень у межах програмного матеріалу. 

 використовувати програмний лексичний матеріал у підготовленому та/або 

непідготовленому (відповідно до вимог до кожного рівня) монологічному та діалогічному 

мовленні в межах вивченої тематики; 

 читати тексти в обсязі, передбаченому програмою; 

 здобувати та аналізувати інформацію при прослуховуванні аудіо матеріалів у 

передбаченому програмою обсязі, темпі мовлення, а також відповідного рівня лексичної та 

граматичної складності; 

 перекладати окремі речення з української мови на англійську з використанням вивченого 

лексичного та граматичного матеріалу; 

 письмово викладати думки або надавати інформацію у межах вивчених форм і різновидів 

письмового мовлення з дотриманням граматичних, орфографічних і стилістичних норм. 

Спосіб навчання:  

Аудиторне 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  

 Педагогіка 

 Історія педагогіки 

 Українська мова 

Зміст дисципліни:  

Тематичний блок 1 

Розмовні теми: 

І. Я і моє найближче оточення. (About Myself. People Around Me) 

1.Особова ідентифікація: ім’я, вік, національність, професія. (I can give personal information). 

2. Моя сім’я, рідні, друзі.(I can talk about my family, relatives and friends). 

ІІ. Оселя (My Flat) 

1. Дім і квартира (I can describe the rooms of my house). 

2. Меблі, побутові прилади (I can describe household appliances and furniture). 

ІІІ. Типовий робочий день. Вихідні. (My Working Day. My Day off) 

1.Моє навчання в університеті (I can talk about my study at the university). 

2. Улюблені заняття (I can say what I like. I can talk about my free time). 

IV. Людина і природа (The World around us). 

1.  Пори року та погода (I can describe seasons and talk about the weather). 

2.  Моя улюблена пора року (My favourite season). 

V. Дозвілля та здоровий спосіб життя (Hobbies and Interests. Healthy Way of Life).  



1. Відвідування кіно, театрів (I can talk about going to the cinema and to the theatre). 

2. Спорт у нашому житті (I can talk about sport). 

3. Спортивні ігри та заняття спортом (I can talk about sports games). 

Граматика: 

1. Прийменник. Класифікація прийменників. Прийменники місця і часу. Прийменникові 

керування дієслів. Відповідність англійських прийменників українським відмінкам. 

2. Граматична конструкція there is(was)\there are (were). 

3. Іменник. Морфологічні ознаки іменника. Розряди іменника за значенням. Число іменників. 

Відмінок іменників. Утворення множини іменників. Особливості утворення окремих 

випадків множини іменника.  

4. Артикль. Види артиклів. Основні правила вживання означеного та неозначеного артикля. 

Відсутнісь артикля. 

5. Дієслово як частина мови. Граматичні категорії дієслова. Особові та неособові форми 

дієслова. Правильні та неправильні дієслова. Відмінювання дієслів "to be","to have".  

6. Часи групи Simple. 

7. Просте речення. Види простих речень. Розповідні та питальні речення. Порядок слів у 

простому розповідному реченні. Безособові речення. 

8. Прикметник. Прислівник. Морфологічні ознаки прикметника та прислівника. Утворення 

прислівників від прикметників. Ступені порівняння прикметника та прислівника.  

9. Займенник. Морфологічні ознаки займенника. Класифікація займенників. Особові 

займенники. Називний та об‘єктний відмінки особових займенників. Присвійні займенники: 

проста та абсолютна форма. Неозначені займенники: some, any, no та похідні від них. 

Вказівні та питальні займенники. 

10. Числівник. Кількісні, порядкові та дробові числівники.  Написання дат, часу, телефонних 

номерів.  

Тематичний блок 2 

Розмовні теми: 

I. Людина і суспільство (People and Society).  

1. Географія англомовних країн (I can talk about the geography of English speaking countries). 

2. Побут і звичаї (I can talk about customs and traditions). 

3. Країни та культури. Культурні стереотипи (Countries and cultural stereotypes). 

4. Освіта англомовних країн (Education in English speaking countries). 

II. Британія та британці (Britain and the British). 

1. Історичні місця та музеї Лондону (I can talk about the places to visit in London). 

2. Свята та особливі дати.Традиції святкування (I can talk about holidays and traditions). 

3. Видатні англійські педагоги. Їх внесок у педагогічну науку. 

4. Освітня галузь. Початкова школа у Великобританії. 

III. Україна та українці (Ukraine and the Ukrainians). 

1. Міста та селища України (Cities and Towns of Ukraine). 

2. Київ. Визначні місця та музеї Києва (Kyiv. I can talk about the places to visit in Kyiv). 

3. Цікаві факти з історії педагогіки. Освіта грецького та римського юнацтва. 

4. Видатні українські педагоги. Їх внесок у педагогічну науку. 

IV. Освіта (Education).  

1. Мій університет (I can talk about my university). 

2. Моя спеціальність (I can describe my future profession). 

Граматика: 

1. Утворення та вживання часів групи Соntinuous. 

2. Утворення та вживання часів групи Perfect. 

3. Модальні дієслова та особливості їхнього вживання. 

4. Пасивний стан дієслова. Особливості перекладу пасивних конструкцій на рідну мову. 



5. Узгодження часів. 
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в) Інтернет-ресурси 
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Форми та методи навчання:  

практичні заняття, самостійна робота 

Методи і критерії оцінювання:  

http://www.ih.kiev.ua/uk/corporatecourses/
http://aabe.com.ua/index.php?language=Ukrainian&path=studiProgram/BusinessEnglish/obshBuisEnglish/business-english-for-pre-intermediate.cont&plugin=Content
http://aabe.com.ua/index.php?language=Ukrainian&path=studiProgram/BusinessEnglish/obshBuisEnglish/business-english-for-pre-intermediate.cont&plugin=Content
http://www.sumdu.edu.ua/ua/general/structure/faculty/retraining/english/


 Поточний контроль (60 %): виконання лексичних, граматичних, тематичних та 

індивідуальних завдань, домашнє читання. 

 Підсумковий контроль (40 %): залік (1 семестр), екзамен (2 семестр). 

Мова навчання: українська, англійська 

Кафедра: 

Мовної та міжкультурної комунікації 

 

 

 


