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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Галузь знань:01  Освіта / Педагогіка 

Спеціальність: 

 Освітня програма:  

Загальний обсяг дисципліни –  3 кредити ЄКТС.  

Статус дисципліни: обовʼязкова 

Філологічний факультет 

Кафедра: мовної та міжкультурної комунікації 

Курс – І; семестр – І; вид підсумкового контролю – залік 

Мова навчання: англійська 

Види занять: практичні заняття 

Методи навчання: словесні: пояснення, розповідь; наочні: ілюстрація, 

демонстрація; практичні: вправи, практичні роботи, самостійна робота з 

джерелами. 

Форма навчання: денна 

Лінк на дисципліну: відсутній 

Розподіл годин за видами робіт 
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Денна* 1 І 90/3 30 – – 30 – 60 – + – 

 2. Викладач 

Гутиряк Оксана Ігорівна 

E-mail: hutyryak@ukr.net 

Тел.: 0677038245 

доцент, канд.філол.наук. 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська))» є формування у 

студентів необхідної комунікативної компетенції у сферах професійного та 

ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, розширення активного 

словника студентів у сфері іншомовного спілкування, розвиток навичок 

практичного володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності, що обумовлена професійними потребами на рівні незалежного 



користувача, поглиблення професійних та лексичних знань студентів. 

застосування знання англійської мови у професійній і самоосвітній діяльності.  

Результати навчання– застосувати знання іноземних мов у професійній і 

самоосвітній діяльності. 

Компетентності – здатність проведення досліджень на відповідному рівні, 

здатність спілкуватися іноземною мовою, навички міжособистісної взаємодії 

Пререквізити дисципліни– базується на попередньому вивченні «Іноземна 

мова (англійська)». 

Постреквізити дисципліни– застосувати знання іноземних мов у професійній і 

самоосвітній діяльності. 

4. Програма дисципліни 

Тема 1. Вступний курс мовного етикету 

Лексичний матеріал 

1. Типові  мовні фрази при презентації себе і знайомстві з іншими. 

2. Привітання. 

3. Типові фрази для початку розмови. . 

4. Типові фрази згоди/незгоди. 

5. Типові фрази вибачення. 

6. Типові фрази прощання. 

7. Форми прохання. 

8. Форми запрошення. 

Граматика 

Неозначені часи дієслів. Наказовий спосіб дієслів. 

 

Тема 2. Пошуки роботи  

Лексичний матеріал 

1. Підготовка до співбесіди з аплікентом . 

2. Особисті якості. 

3. Особливі вміння та навички працівників . 

4. Форми резюме. 

5. Основні правила для успішного одержання роботи . 

6. Поради для службового підвищення. 

7. Інтерв’ю. Подача заявки на роботу. 

Граматика 

Просте речення. Питальне речення. Типи запитань. 

 

Тема 3. Засоби комунікацій  

Лексичний матеріал 

1. Телефон. Мета і завдання спілкування. 

2.  Комп’ютер. 

3. Фомальна телефонна розмова. 

4.Неформальна телефонна розмова. 

5.Фрази для ведення ділової розмови по телефону. 

Граматика 

Тривалі часи в англійській мові 



Тема 4. Візит ділового партнера  

Лексичний матеріал 

1.Знайомство. 

2.В аеропорту. 

3. В готелі. 

Граматика 

Перфектні часи в англійській мові 

Тема 5. Цікаві аспекти у вивченні англійської мови. 

Лексичний матеріал 

1. Британська та американська англійська мова. 

2. Відмінності ділової та розмовної англійської мови. 

3. Система англійських приголосних та голосних. 

4. Інтонація в питальних та стверджувальних реченнях. 

Граматика 

Перфектно-тривалі  часи в англійській мові. Узгодження часів 

 

Тема 6. Українська література. 

Лексичний матеріал 

1. Жанри літератури. 

2. Сучасна українська література. Відомі сучасні письменники. Невідомі 

містичні автори. 

3. Основні етапи розвитку української літератури та їх особливості. Тарас 

Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. 

Граматика 

Пасивний стан дієслова 

 

Тема 7. Особливості розвитку англійської літератури. 

Лексичний матеріал 

1. Сучасна англійська література. Письменники сучасності. 

2. Література часів Шекспіра. 

3. Романтичний рух в англійській літературі. 

4. Англійська драма 19 століття. 

Граматика 

Інфінітив, герундій та дієприкметник в англійській мові. Особливості вживання. 

 

Тема 8. Сучасна ділова кореспонденція (Modern Bussiness Correspondence) 

Лексичний матеріал 

1. Резюме. Анкети. Електронна пошта. 

2. Ділове листування: Лист повідомлення. Інформаційний лист. Лист 

запрошення. Лист поздоровлення. Лист вдячності. Лист вибачення Лист 

підтвердження. Лист запит. Лист скарг і пропозицій. Рекомендаційний лист. 

3. Контракти.  

4. Скорочення, які використовують у діловій кореспонденції 

Граматика 

Умовний спосіб в англійській мові 
 



5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення  

Історичний факультет, платформа Zoom 

6. Інформація про консультації 

Консультація проводиться за день до проведення заліку 

7. Система оцінювання 

Форма підсумкового контролю – залік.  

Впродовж семестру студент може набрати 100 балів, які розподіляються 

наступним чином: робота на практичних заняттях– 50 балів, співбесіда з 

лектором – 20 балів, семестрова контрольна робота– 30 балів. Максимальна 

оцінка на практичних заняттях – оцінка «5».Бали за роботу на практичних 

заняттях нараховуються за формулою x = A/n*10, де А – сума усіх поточних 

оцінок, включаючи оцінки «2», а n – їх кількість (не менше трьох). Якщо n<3, то 

А ділиться на 3.Кількість балів х заокруглюються до цілих. Якщо середня оцінка 

A/n = 2,5, то кількість балів, які отримає студент на підставі оцінок поточного 

контролю, дорівнюватиме нулю (х = 0). 

 

Види запланованих робіт Кількість балів за семестр 

Відповіді на практичних заняттях, 

самостійна робота 
50 

Співбесіда 20 

Контрольна робота 30 

Всього балів 100 

Залікова оцінка виставляється як сума балів за всі види робіт за шкалами 

оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. Залік за талоном №2 і перед 

комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною шкалою. 

8. Питання до заліку 

Тема 1. Діловий етикет.  

Тема 2. Знайомство.  

Тема 3. Ділова комунікація.  

Тема 4. Пошук роботи.  

Тема 5. Телефонна розмова.  

Тема 6. Збори та переговори.  

Тема 7. Презентація та реклама.  

Тема 8. Цікаві аспекти у вивченні англійської мови. 

Тема 9. Українська література. 

Тема 10. Особливості розвитку англійської літератури. 

Тема 11.Ділове листування.  

Тема 12. Типи ділових листів.  



9. Політика дисципліни 

Уci учасники освiтнього процесу повинні дотримуватися етичних норм. 

Відвідування практичних занять є обов’язковим. 

Списування під час самостійної та  контрольної робіт заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних  

Здобувач вищої освіти вважається допущеним до семестрового контролю, якщо 

він виконав усі види робіт, що передбачені робочою програмою навчальної 

дисципліни.  

Якщо здобувач вищої через поважні причини (хвороба, надзвичайні сімейні 

обставини тощо) не може відвідувати певну кількість аудиторних занять, він 

повинен їх відпрацювати (за домовленістю). 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна: 

1. Волошанська І.В., Кемінь Г.М., Павлішак О.Р. Ділова англійська мова. 

Навчально – методичний посібник для студентів ОКР “Магістр“ нефілологічних 

спеціальностей – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 78 с.  

2. Гутиряк О.І. Павлішак О.Р., Волошанська І.В. . Ділова англійська мова / 

О.І. Гутиряк, О.Р.Павлішак, І.В.Волошанська // Навчально-методичний посібник 

для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму 

підготовки 6.010203 «Здоров’я людини», галузі знань 0102 Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я. Редакційновидавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2016. – 49 с.  

3. Павлішак О.Р., Волошанська І.В., Кемінь Г.М. Ділова англійська мова: 

ділова кореспонденція / О.Р.Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь // 

Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Магістр” напряму 

підготовки 0101 “Педагогічна освіта”] / – Дрогобич: редакційновидавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2012. – 55 с.  

4. Павлішак О.Р., Волошанська І.В., Кемінь Г.М. Ділова англійська мова: 

тексти для читання / О.Р.Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь // Навчально-

методичний посібник для підготовки освітньокваліфікаційного рівня «Магістр» 

неспеціальних факультетів - Дргобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

2013. – 67 с.   

5. Павлішак О.Р., Волошанська І.В., Кемінь Г.М. Ділова англійська мова: 

тексти для читання / О.Р.Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь // Навчально-

методичний посібник для підготовки освітньокваліфікаційного рівня «Магістр» 

неспеціальних факультетів. Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2014. – 56 

с.  



6. Павлішак О.Р., Волошанська І.В., Кемінь Г.М. Іноземна мова за 

професійним спрямуванням / О.Р.Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь. // 

Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Дрогобич, 2016. – 139 с.  

7. Шпак В.К. Англійська мова для повсякденного спілкування / В.К. Шпак, 

В.Я. Полулях, З.Ф. Кириченко та ін.. - К.: Вища школа, 2005. - 302 с. 

8.Evans V. Click On 2 / V. Evans., L. Kalinina, I. Samoilyukevych -Express 

Publishing, 2006. - 32 p. 

         9. Evans V. Round-Up 4: English Grammar Practice / Virginia Evans, Jenny 

Dooley. - Longman, 2010. -9. 

10.Gairns R. Oxford Word Skills (Basic) / R.Gairns, S. Redman. - Oxford 

University Press, 2010.-254 p. 

11.Soars L. New Headway Elementary / Рге-Intermediate/ Intermediate / Upper-

Intermediate. Student's Book. — Oxford University Press, 1997. - 176 p. 

12.Russel, Stuart J., Norvig, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 

– Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1995. – 932 p.  

           13. Swan M. Practical English Usage / M. Swan. - Oxford University Press, 

2005. - 688 p. 

14. Vince, Michael. Advanced Language Practice: English Grammar and 

Vocabulary. Macmillan Publ. Lim., 2003. – 267 p.  

15. Edward P. Bailey, Jr. The Plain English Approach to Business Writing. 

Oxford  . 1996. - 120 c.  

16. John H. Montagn Butler. Practical Business English. Books 1-2. Hulton 

Educational Publications. 2000. - 127 c.  

Допоміжні:  

17. Дацюк Л.С. Ділова англійська мова. Частина 1. - Дрогобич "Коло". 2000. 

– 40 с.  

18. Дацюк Л.С. Письмо ділової англійської мови. Частина 2. - Дрогобич 

"Коло". – 2000. - 48 с.  

19. Baeyer, Hans C. Information: The New Language of Science. Harvard 

University Press, 2004. – 364 p.  

20. Deutsch, D. It from Qubit // Science and Ultimate Reality. – Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 2003. – pp. 1–16.  

Інтернет-ресурси:  

21. http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/nmp_dil_eng_lan.pdf 

22. http://www.ih.kiev.ua/uk/corporatecourses/ 

23. 

http://aabe.com.ua/index.php?language=Ukrainian&path=studiProgram/Busine 

ssEnglish/obshBuisEnglish/business-english-for-

preintermediate.cont&plugin=Content  

24. http://www.sumdu.edu.ua/ua/general/structure/faculty/retraining/english/ 

25. http://www.osvita.org.ua/press/business-spotlight 

26. http://etherdynamic.ru/cybernetics/  

27. http://neurosciencenews.com 

28. http://pespmc1.vub.ac.be 

http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/nmp_dil_eng_lan.pdf
http://www.ih.kiev.ua/uk/corporatecourses/
http://www.sumdu.edu.ua/ua/general/structure/faculty/retraining/english/
http://www.osvita.org.ua/press/business-spotlight


29. http://www.explainingthefuture.com 

30. http://www.intechopen.com.  

31. http://www.research.ibm.com 

32. Priddy, R.C. Science Limited. – Univ. of Oslo, 1999: 

http://www.robertpriddy.com/indexlim.html.  

33.www.en.wikipedia.org 

34. www.youtube.com/watch 

35. Yaeger, L. Poly world: Life in a new context. // Proc. ArtificialLife, V.3, 1994. 

– 277 p. 36. Из истории кибернетики / Ред.-сост. Я.И. Фет. – Новосибирск: 

АИ «Гео», 2006. – 339 с.  

Словники та енциклопедії:  

37. ABBYYLingvo 12: www.Lingvo.ru.  

38. Encyclopedia of Quantum Information: 

http://www.quantiki.org/wiki/Main_Page.  

39. Harry Henderson. Encyclopedia of Computer Science and Technology. 

Revised Edition. 2009. – 875 p. 

 

Викладач   __________           Гутиряк О.І. 
                                    Підпис                     Ініціали та прізвище 

Схвалено на засіданні кафедри мовної та міжкультурної комунікації 
Протокол № 8 від 25.09. 2020 року  

 
Завідувач кафедри    __________  Павлішак О.Р. 

                                                                Підпис                               Ініціали та прізвище 

 



ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

            ___________________В.Л. Шаран 
                                                                                                                           Підпис                    Ініціали та прізвище    

                          _____ ___________ 20___ р. 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Іноземна мова за професійними спрямуванням (англійська) 

 
 
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка  
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Схвалено на засіданні науково-методичної ради університету 
Протокол № ______ від ___ ____________ 20 ___ р. 



1. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням (англійська))» є формування необхідної комунікативної компетенції у сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, розширення 

активного словника студентів у сфері професійного спілкування, розвиток навичок 

практичного володіння професійною англійською мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності, що обумовлена професійними потребами на рівні незалежного користувача, 

поглиблення професійних та лексичних знань студентів. 

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовою для вивчення даної навчальної дисципліни є Іноземна мова (англійська). 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дана навчальна дисципліна передбачає наступні програмні результати навчання: 

Випускники володітимуть іноземною мовою для офіційних та розмовних регістрів, в тому 

числі професійною термінологією. Уміння знаходити в українській мові еквіваленти 

термінам іноземної мови і/або створювати нові терміни, користуючись відповідною 

довідковою літературою.Уміння встановлювати відношення еквівалентності/ 

безеквівалентності між лексичними одиницями іноземної та рідної мов. Уміння вести діалог, 

сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні монологічні та діалогічні 

висловлювання різних видів, типів і жанрів на іноземній мовів галузі професійної діяльності. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

90 – 100 (А) – Виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в 

основних і додаткових рекомендованих джерелах; володіє іноземною мовою для офіційних 

та розмовних регістрів, в тому числі професійною термінологією; уміє знаходити в 

українській мові еквіваленти термінам іноземної мови та створювати нові терміни, 

користуючись відповідною довідковою літературою; уміє встановлювати відношення 

еквівалентності/ безеквівалентності між лексичними одиницями іноземної та рідної мов; уміє 

вести діалог, сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні монологічні та діалогічні 

висловлювання різних видів, типів і жанрів на іноземній мовів галузі професійної діяльності; 

уміє аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко і 

лаконічно; логічно і послідовно відповідати на поставлені запитання; умієговорити 

англійською мовою зв’язно, не напружено, в природному темпі, без затяжних пауз для 

пошуку мовних форм, вести діалог, сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні 

монологічні та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів на англійській мові; 

уміє автоматизовано викликати з довготривалої пам’яті слова, словосполучення або готові 

фрази для вирішення комунікативного завдання. Самостійно поповнювати свої мовні знання, 

особливо в порівняльному плані. Відповідь студента не містить фонетичних, лексичних, 

граматичних та стилістичних помилок. 

82 – 89 (В) – Виставляється за ґрунтовні знання навчального матеріалу, аргументовані 

відповіді на поставлені запитання; володіє іноземною мовою для офіційних та розмовних 

регістрів, в тому числі професійною термінологією; уміє знаходити в українській мові 

еквіваленти термінам іноземної мови та створювати нові терміни, користуючись відповідною 

довідковою літературою; уміє встановлювати відношення еквівалентності/ 

безеквівалентності між лексичними одиницями іноземної та рідної мов; уміє вести діалог, 

сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні монологічні та діалогічні 

висловлювання різних видів, типів і жанрів на іноземній мовів галузі професійної діяльності; 

уміє аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко і 

лаконічно; уміє застосовувати теоретичні положення під час розв'язування практичних 

завдань, активну участь в обговоренні дискусійних питань, уміє передати комунікативний 

зміст іншомовного повідомлення відповідно до соціального та культурного контексту, 

мобілізувати ресурси, необхідні для визначення контекстуального значення мовленнєвих 



засобів та їх трансформації. Відповідь студента містить незначну кількістьфонетичних, 

лексичних, граматичних та стилістичних помилок. 

75 – 81 (С) –Виставляється за міцні знання навчального матеріалу, вміння орієнтуватися в 

ньому, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні неточності 

чи незначну кількість помилок; уміє застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 

практичних завдань, використовувати комунікативні стратегії для компенсації відсутніх 

знань в умовах реального мовного спілкування, автоматизовано викликати з довготривалої 

пам’яті слова, словосполучення або готові фрази для вирішення комунікативного завдання; 

уміє вести діалог, сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні монологічні та 

діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів на іноземній мовів галузі професійної 

діяльності; уміє аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко 

і лаконічно; логічно і послідовно відповідати на поставлені запитання; умієговорити 

англійською мовою зв’язно. 

67 – 74 (D) – Виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані 

відповіді, слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних 

завдань,адекватних засобів спілкування та недостатнє використання різноманітних 

інструментів відповідно до потреб аналізу різних текстів і культурних феноменів. 

60 – 66 (Е) – Виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді з порушенням послідовності викладу, за слабке застосування 

теоретичних положень при розв’язанні практичних завдань, невміння самостійно 

поповнювати свої мовні знання, особливо в порівняльному плані, а такожчасткове 

опрацювання основних і додаткових рекомендованих джерелах. 

35 – 59 (FX) – Виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні 

помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв'язання практичних 

завдань, незнання основних фундаментальних положень, невміння аналізувати лексичні та 

граматичні явища мови, що вивчається. Мова невиразна, обмежена, бідна, словниковий запас 

не дає змогу оформити ідею. 

0 – 34 (F) – Виставляється за цілковите незнання програмного матеріалу, відсутність роботи 

в аудиторії з викладачем або самостійно, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння 

застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань тапрацювати з 

різною інформацією та іншомовними інформаційними ресурсами. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

а)  контроль засвоєння теоретичних і практичних знань (опитування на практичних 

заняттях, виконання письмових та тестових завдань); 

б) виконання підсумкової контрольної роботи; 

в) співбесіда; 

г) залік. 

 

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Вступний курс мовного етикету 

Лексичний матеріал 

1. Типові мовні фрази при презентації себе і знайомстві з іншими 

(Typical phrases by introduction and meetings). 

2. Привітання (Greetings). 

3. Типовіфразидляпочаткурозмови (Typical phrases for conversation beginning). 

4. Типовіфразизгоди/незгоди (Typical phrases for likes and dislikes). 

5. Типовіфразивибачення (Typical phrases for apologizing). 

6. Типовіфразипрощання (Typical phrases saying goodbye). 

7. Формипрохання (Formulas of requests). 

8. Формизапрошення (Formulas of invitations). 

Граматика 

Неозначені часи дієслів. Наказовий спосіб дієслів. 



 

Тема 2. Пошуки роботи (Jobhunting) 

Лексичнийматеріал 

1. Підготовкадоспівбесідизаплікентом (Preparationforaninterviewwith an applicant). 

2. Особистіякості (Special qualities). 

3. Особливівміннятанавичкипрацівниківсфериекономіки (Special skills and abilities of an 

employee). 

4. Формирезюме (Types of resume). 

5. Основніправиладляуспішногоодержанняроботи (Main rules for getting successful jobs). 

6. Порадидляслужбовогопідвищення (Some advice of job promotion). 

7. Інтерв’ю. Подача заявки на роботу.  (Interview, applying for a job) 

Граматика 

Просте речення. Питальне речення. Типи запитань. 

 

Тема 3. Засоби комунікацій (Meansofcommunication) 

Лексичний матеріал 

1. Телефон. Мета і завдання спілкування (Telephone). 

2.  Комп’ютер (Computer). 

3. Фомальна телефонна розмова (Formaltelephoneconversation) 

4.Неформальна телефонна розмова (Informaltelephoneconversation) 

5.Фрази для ведення ділової розмови по телефону (Phrasesforspeakingonthetelephone). 

Граматика 

Тривалі часи в англійській мові 
 

Тема 4. Візит ділового партнера (Avisitofapartner) 

Лексичний матеріал 

1.Знайомство (Introduction). 

2.В аеропорту (AttheAirport). 

3. Вготелі (At the Hotel). 

Граматика 

Перфектні часи в англійській мові 
 

Тема 5.Цікаві аспекти у вивченні англійської мови. 

Лексичний матеріал 

1. Британська та американська англійська мова. 

2. Відмінності ділової та розмовної англійської мови. 

3. Система англійських приголосних та голосних. 

4. Інтонація в питальних та стверджувальних реченнях. 

Граматика 

Перфектно-тривалі  часи в англійській мові. Узгодження часів 

 

Тема 6. Українська література. 

Лексичний матеріал 

1. Жанри літератури. 

2. Сучасна українська література. Відомі сучасні письменники. Невідомі містичні автори. 

3. Основні етапи розвитку української літератури та їх особливості. Тарас Шевченко, Іван 

Франко, Леся Українка. 

Граматика 

Пасивний стан дієслова 

 

Тема 7. Особливості розвитку англійської літератури. 

Лексичний матеріал 

1. Сучасна англійська література. Письменники сучасності. 

2. Література часів Шекспіра. 

3. Романтичний рух в англійській літературі. 



4. Англійська драма 19 століття. 

Граматика 

Інфінітив, герундій та дієприкметник в англійській мові. Особливості вживання. 
 

Тема 8. Сучасна ділова кореспонденція (ModernBussinessCorrespondence) 

Лексичний матеріал 

1. Резюме.Анкети.Електронна пошта. 

2. Ділове листування:Лист повідомлення.Інформаційний лист. Лист запрошення.Лист 

поздоровлення.Лист вдячності.Лист вибачення Лист підтвердження.Лист запит.Лист скарг і 

пропозицій.Рекомендаційний лист. 

3. Контракти.  

4. Скорочення, які використовують у діловій кореспонденції 

Граматика 

Умовний спосіб в англійській мові 

 

Орієнтовна тематика практичних занять 

Тема 1. Діловий етикет.  

Тема 2. Знайомство.  

Тема 3. Ділова комунікація.  

Тема 4. Пошук роботи.  

Тема 5. Телефонна розмова.  

Тема 6. Збори та переговори.  

Тема 7. Презентація та реклама.  

Тема 8. Цікаві аспекти у вивченні англійської мови. 

Тема 9. Українська література. 

Тема 10. Особливості розвитку англійської літератури. 

Тема 11. Ділове листування.  

Тема 12. Типи ділових листів.  

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Опрацювати лексичний матеріал до теми «Мовний етикет», виконати до нього вправи. 

Вивчити мовні кліше для представлення, знайомства, вітання, прощання. 

Опрацювати граматичний матеріал, виконати вправи, підготуватися до тестових 

завдань до теми «Теперішній час дієслів». 

Підготуватися до рольової гри: Звернення до друзів, родичів, офіційних осіб. Як 

представитися? Як попрощатися? Виготувати візитну картку. 

Скласти план та проект свого резюме. Написати свою автобіографію у довільній і 

табличній формах (за взірцем). 

Співбесіда при прийнятті на роботу. Написати заява про зарахування на роботу (за 

зразком). Головні правила поведінки на інтерв’ю.  

Опрацювати матеріал до теми: «Сучасні засоби передавання інформацій. Телефон. 

Комп’ютер. Скорочення у телексах».   

Вивчити правила оформлення та написання ділового листа. Вивчити скорочення, які 

використовуються у діловій кореспонденції (Ч.1). Написати лист повідомлення.   

Знати види ділових листів. Написати лист-привітання, лист-запрошення, лист-подяка. 

Вивчити скорочення, які використовуються у діловій кореспонденції (Ч.2). Вивчити вирази в 

діловій лексиці.  

Робота з джерелами англійською мовою. Складання бібліографії джерел англійською  

мовою. Згідно всіх правил оформити низку англомовних джерел з фахової літератури. 

Підготувати семінар-презентацію «Цікаві аспекти у вивченні англійської мови». 

Підготувати семінар-презентацію «Українська література». 

Підготувати семінар-презентацію «Особливості розвитку англійської літератури». 

 

 



8. ФОРМИ ПОТОЧНОГОТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Форми контролю – залік. 

Упродовж семестру студент може набрати 100 балів, які включають бали за поточний 

контроль та підсумкові контрольні роботи. Контроль і облік поточної успішності студентів 

здійснюється викладачем шляхом виставлення в «Журналі обліку успішності академічної 

групи» оцінок, отриманих студентом за кожен вид роботи (усна, письмова, самостійна) за 

чотирибальною шкалою (2, 3, 4, 5).  

 

Розподіл балів між видами робіт: 

Вид навчальної роботи Бали 

Поточний контроль   50 

Контрольна  робота 30 

Співбесіда з лектором 20 

Сума 100 

Бали за поточний контроль у семестрі вираховуються шляхом виведення середнього 

арифметичного (формула x=A/n*коефіцієнт, де А – сума усіх поточних оцінок, включаючи 

оцінки «2», а n – їх кількість, не менше 4 відповідей) та множення його на коефіцієнт 10. 

Засвоєння студентами матеріалу з дисципліни перевіряється також шляхом співбесіди 

з лектором у кінці семестру за наперед оголошеним графіком. 

При семестровому контролі у формі заліку підсумкова оцінка з дисципліни 

виставляється на останньому практичному занятті за результатами поточного контролю з 

усіх видів навчальної роботи. 

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Реалізація навчальної дисципліни вимагає наявності такого обладнання як магнітофон, 

комп'ютер / ноутбук з доступом до мережі Інтернет.  

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

основні :  

1. Волошанська І.В., Кемінь Г.М., Павлішак О.Р. Ділова англійська мова. Навчально – 

методичний посібник для студентів ОКР “Магістр“ нефілологічних спеціальностей – 

Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2011. – 78 с.  

2. Гутиряк О.І. Павлішак О.Р., Волошанська І.В. . Ділова англійська мова / О.І. Гутиряк, 

О.Р.Павлішак, І.В.Волошанська // Навчальнометодичний посібник для підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я 

людини», галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я. Редакційновидавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 

2016. – 49 с.  

3. Павлішак О.Р., Волошанська І.В., Кемінь Г.М. Ділова англійська мова: ділова 

кореспонденція / О.Р.Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь // Навчально-методичний 

посібник для студентів ОКР “Магістр” напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта”] / – 

Дрогобич: редакційновидавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2012. – 55 с.  

4. Павлішак О.Р., Волошанська І.В., Кемінь Г.М. Ділова англійська мова: тексти для 

читання / О.Р.Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь // Навчально-методичний посібник 

для підготовки освітньокваліфікаційного рівня «Магістр» неспеціальних факультетів - 



Дргобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2013. – 67 с.   

5. Павлішак О.Р., Волошанська І.В., Кемінь Г.М. Ділова англійська мова: тексти для 

читання / О.Р.Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь // Навчально-методичний посібник 

для підготовки освітньокваліфікаційного рівня «Магістр» неспеціальних факультетів. 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. Дрогобич, 2014. – 56 с.  

6. Павлішак О.Р., Волошанська І.В., Кемінь Г.М. Іноземна мова за професійним 

спрямуванням / О.Р.Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь. // Навчально-методичний 

посібник для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти. Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. Дрогобич, 2016. – 139 с.  

7. Rebenko M.Yu. English Proficiency in Cybernetics: Textbook. [РебенкоМаринаЮріївна. 

Поглибленийкурсанглійськоїмовидлякібернетиків: навч. посібникзангл. мовизапроф. 

спрямуванням]. / Maryna Rebenko. – K.: Publishing and Polygraphic Centre “The University of 

Kyiv”, 2017. – 159 p.  

8. Из истории кибернетики / Ред.-сост. Я.И. Фет. – Новосибирск: АИ «Гео», 2006. – 299 c. 

9. International Journal of Advanced Robotic Systems. Open Access. Available here:  

10. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. University of 

Zielona Góra Press. Available here: https://www.amcs.uz.zgora.pl/?action=online.  

11. Journal of Mathematics and the Arts. – Taylor & Francis: 

http://www.tandfonline.com/toc/tmaa20/current#.U0MKPXRbxIM.  

12. Perspective in Mathematical Logic, [ed.-in-ch Hodges, W.A.]. SpringerVerlag, N.Y. Inc., 

1999. – 289 p.  

13. Pickering, Andrew. The Cybernetic Brain: Sketches of Another Future. The University of 

Chicago Press, Ltd., London, 2010. – 538 p.  

14. Russel, Stuart J., Norvig, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – Prentice-

Hall, Inc., New Jersey, 1995. – 932 p.  

15. Stenholm, S., Suominen K.-A. Quantum approach to informatics. A John Wiley and Sons, 

Inc., Publ., 2005. – 238 p.  

16. Stewart, Ian. The History of Mathematics. – Quercus Publishing Plc. - London, 2008 – 

230 p.  

17. Turchin, V.F. The Phenomenon of Science: a cybernetic approach to human evolution. – 

NY, Columbia Univ. Press, 1977. – 265 p.  

18. Vince, Michael. Advanced Language Practice: English Grammar and Vocabulary. 

Macmillan Publ. Lim., 2003. – 267 p.  

19. Wiener, N. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. - 

Paris, (Hermann & Cie) & Camb. Mass. (MIT Press), 1948, 2nd revised ed. - 1961. – 181 p.  

20. Edward P. Bailey, Jr. The Plain English Approach to Business Writing. Oxford University 

Press. 1996. - 120 c.  

21. John H. Montagn Butler. Practical Business English. Books 1-2. Hulton Educational 

Publications. 2000. - 127 c.  

Допоміжні:  

22. Дацюк Л.С. Ділова англійська мова. Частина 1. - Дрогобич "Коло". 2000. – 40 с.  

23. Дацюк Л.С. Письмо ділової англійської мови. Частина 2. - Дрогобич "Коло". – 2000. 

- 48 с.  

24. Baeyer, Hans C. Information: The New Language of Science. Harvard University Press, 

2004. – 364 p.  

25. Deutsch, D. It from Qubit // Science and Ultimate Reality. – Cambridge, UK: Cambridge 

University Press, 2003. – pp. 1–16.  

26. Hayles, Katherine N. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, 

Literature, and Informatics. The University of Chicago Press, Ltd., London, 2008. – 258 p. 27. 

ГоренкоО.П. Англійськамовадляматематиків: підручникдлястудентів-математиків / О.П. 



Горенко. – ІнститутфілологіїКиївськогонаціональногоуніверситетуіменіТарасаШевченка. – 

Київ, 2011 – 149 с 

Інтернет-ресурси:  

28. http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/nmp_dil_eng_lan.pdf 

29. http://www.ih.kiev.ua/uk/corporatecourses/ 

30. http://aabe.com.ua/index.php?language=Ukrainian&path=studiProgram/Busine 

ssEnglish/obshBuisEnglish/business-english-for-preintermediate.cont&plugin=Content  

31. http://www.sumdu.edu.ua/ua/general/structure/faculty/retraining/english/ 

32. http://www.osvita.org.ua/press/business-spotlight 

33. http://etherdynamic.ru/cybernetics/  

34. http://neurosciencenews.com 

33. http://pespmc1.vub.ac.be 

34. http://www.explainingthefuture.com 

35. http://www.intechopen.com.  

36. http://www.research.ibm.com 

37. Priddy, R.C. Science Limited. – Univ. of Oslo, 1999: 

http://www.robertpriddy.com/indexlim.html.  

38.www.en.wikipedia.org 

39. www.youtube.com/watch 

40. Yaeger, L. Poly world: Life in a new context. // Proc. Artificial Life, V.3, 1994. – 277 p. 

41. Из истории кибернетики / Ред.-сост. Я.И. Фет. – Новосибирск: АИ «Гео», 2006. – 339 с.  

Словники та енциклопедії:  

42. ABBYYLingvo 12: www.Lingvo.ru.  

43. Encyclopedia of Quantum Information: http://www.quantiki.org/wiki/Main_Page.  

44. Harry Henderson. Encyclopedia of Computer Science and Technology. Revised Edition. 

2009. – 875 p. 

 

http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/nmp_dil_eng_lan.pdf
http://www.ih.kiev.ua/uk/corporatecourses/
http://www.sumdu.edu.ua/ua/general/structure/faculty/retraining/english/
http://www.osvita.org.ua/press/business-spotlight

