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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Іноземна мова» є оволодіння студентами мовленнєвими 

навичками (говоріння, читання, письмо, аудіювання) та вміннями користуватися 

іноземною мовою як засобом спілкування (на рівні А1, А2, В1, В2). 

Тривалість 5 кредити ЄКТС/150 годин (практичні заняття 60 год. , самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; презентації, тестування; поточна 

модульна робота. 
Підсумковий контроль: 1 семестр – ПМК, 2 семестр – екзамен. 

Базові знання Навички говоріння, аудіювання, письма та читання (на рівні А1, А2, В1, В2). 

Мова викладання Англійська, українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР13. Спілкуватись в усній та письмовій формі 

іноземною мовою у професійній діяльності. 

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

СК06. Здатність здійснювати ефективні комунікації в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 
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Тематичний план навчальної дисципліни (рівень А1) 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Module 1. 

Тема 1. Introductions. Відвідування занять; тестування (Entry 

test) та аналіз його результатів; захист 

домашнього завдання;обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 
завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 2. Family. Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 
підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 
літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 3. Countries. Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Module 2. 

Тема 4. Numbers. Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 5. Things and 

people. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 6. Food and 

drink. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 7. Free time. Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань      (рольові      ігри,      письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 
підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 
індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

 самостійної роботи.  

Module 3. 

Тема 8. Describing 

lifestyles. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 
теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 
літературних джерел за заданою проблематикою; 
індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 9. Daily 

activities. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 
теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 10. Jobs. Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 
завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 
літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Module 4 

Тема 11. Getting to 

know each other. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 
(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 
літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 12. Parts of the 
body. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 
завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 13. Activities. Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 
(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 
індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 14. Home and 

house. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 
(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань      (рольові      ігри,      письмові 
завдання);     презентації;     контрольна 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 
підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

 робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 15. Clothes. Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 
завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Module 5. 

Тема 16. Transport. Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 
теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 17. Places. Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 
(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 18. Emergency 

services. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 
(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 
літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 19. Speaking 

about the past. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 
(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 
літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Тема 20. Weekend 

ativities. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 
(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематичний план навчальної дисципліни (рівень А2) 

Назва 
теми 

Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Module 1 “The way we live” 

Topic 1 Getting to 

know you 

Відвідування занять; тестування (Entry test) та 

аналіз його результатів; захист домашнього 
завдання; обговорення теоретичного та 

практичного матеріалу (усні відповіді); 
виконання навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові завдання); презентації; контрольна 
робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); підготовка 

презентації; пошук (підбір) та огляд літературних джерел 
за заданою проблематикою; індивідуальна робота в 

комп’ютерному класі. 

Topic 2 The way 
we live 

Відвідування занять; захист  
доомашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу (усні 
відповіді); виконання навчальних завдань 

(рольові ігри, письмові завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті (Revision); 

завдання самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); підготовка 
презентації; пошук (підбір) та огляд літературних джерел 
за заданою проблематикою; індивідуальна робота в 
комп’ютерному класі. 

Topic 3 It all went 

wrong 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення теоретичного 
та практичного матеріалу (усні відповіді); 

виконання навчальних завдань (рольові ігри, 
письмові завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); підготовка 
презентації; пошук (підбір) та огляд літературних джерел 

за заданою проблематикою; індивідуальна робота в 
комп’ютерному класі. 

Topic 4 Let’s go 

shopping 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення теоретичного 

та практичного матеріалу (усні відповіді); 
виконання навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові завдання); презентації; контрольна 
робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 
підготовка аналітичної записки (Case study); підготовка 

презентації; пошук (підбір) та огляд літературних джерел 
за заданою проблематикою; індивідуальна робота в 

комп’ютерному класі. 

Module 2 “What do you want to do?” 

Topic 5 What do 

you want to do? 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення теоретичного 
та практичного матеріалу (усні відповіді); 

виконання навчальних завдань (рольові ігри, 
письмові завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); підготовка 
презентації; пошук (підбір) та огляд літературних джерел 

за заданою проблематикою; індивідуальна робота в 
комп’ютерному класі. 

Topic 6 Tell me! 
What’s it like? 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; обговорення теоретичного 

та практичного матеріалу (усні відповіді); 
виконання навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові завдання); презентації; контрольна 
робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки 
(Case study); підготовка презентації; пошук (підбір) та 

огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 
індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Topic 7 Famous 
couples 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; обговорення теоретичного 

та практичного матеріалу (усні відповіді); 
виконання навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові завдання); презентації; контрольна 
робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки 
(Case study); підготовка презентації; пошук (підбір) та 

огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 
індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Topic 8 Do’s and 

don’ts 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення теоретичного 
та практичного матеріалу (усні відповіді); 

виконання навчальних завдань      (рольові      
ігри,      письмові завдання); презентації; 

контрольна робота на занятті (Revision); 

завдання самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки 

(Case study); підготовка презентації; пошук (підбір) та 
огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 



 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

   

Module 3 Things that changed the world 

Topic 9 Going places Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 
теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 
літературних джерел за заданою проблематикою; 
індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Topic 10 Scared to 

death 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 
теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 
індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Topic 11 Things that 

changed the world 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 
завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 
підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Topic 12 Dreams and 

reality 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Module 4 “Tell me about it!” 

Topic 13 Earning a 
living 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 
завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Topic 14 Love you and 

leave you 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 
завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

 
 

 

 

 

 



Тематичний план навчальної дисципліни (рівень В1) 
 

Назва теми 
 

Види робіт 
 

Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Module 1 

Unit 1. 

Communicating 

Відвідування занять; тестування (Entry 

test) та аналіз його результатів; захист 
домашнього завдання;обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання та переклад іншомовних 

текстів, ведення словника; вивчення нових лексичних 
одиниць; виконання письмових завдань; аналіз 

конкретної виробничої ситуації та підготовка 

аналітичної записки (Case study); пошук (підбір) та 

огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Unit 2. Travel and 
Tourism 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання та переклад іншомовних 
текстів, ведення словника; вивчення нових лексичних 

одиниць; виконання письмових завдань; аналіз 

конкретної виробничої ситуації та підготовка 

аналітичної записки (Case study); пошук (підбір) та 

огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Unit 3. Money Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання та переклад іншомовних 
текстів, ведення словника; вивчення нових лексичних 

одиниць; виконання письмових завдань; аналіз 

конкретної виробничої ситуації та підготовка 

аналітичної записки (Case study); пошук (підбір) та 

огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Module 2 

Unit 4. Social life Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 
теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання та переклад іншомовних 

текстів, ведення словника; виконання письмових 
завдань; аналіз конкретної виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Unit 5. Work Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання та переклад іншомовних 
текстів, ведення словника; виконання письмових 

завдань; аналіз конкретної виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Unit 6. Problems and 

Advice 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 
теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання та переклад іншомовних 

текстів, ведення словника; виконання письмових 
завдань; аналіз конкретної виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 
літературних джерел за заданою проблематикою; 
індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

 

 

 



 
Назва теми 

 
Види робіт 

 
Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Module 3 

Unit 7. Changes Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 
(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання та переклад іншомовних 

текстів, ведення словника; виконання письмових 

завдань; аналіз конкретної виробничої ситуації та 
підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Unit 8. Culture Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання та переклад іншомовних 

текстів, ведення словника; виконання письмових 

завдань; аналіз конкретної виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Unit 9. Achievements Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 
завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання та переклад іншомовних 

текстів, ведення словника; виконання письмових 

завдань; аналіз конкретної виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 
підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Module 4 

Unit 10. Values Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання та переклад іншомовних 

текстів, ведення словника; виконання письмових 

завдань; аналіз конкретної виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Unit 11. Discovery and 

Invention 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання та переклад іншомовних 

текстів, ведення словника; виконання письмових 

завдань; аналіз конкретної виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Unit 12. Characters Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові 

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання та переклад іншомовних 

текстів, ведення словника; виконання письмових 

завдань; аналіз конкретної виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

 

 

 

 

 

 



Тематичний план навчальної дисципліни (рівень В2) 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Module 1. 
Theme 1. English as Відвідування занять; тестування (Entry Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

the world language test) та аналіз його результатів; захист виконання письмових   завдань;   аналіз   конкретної 
 домашнього завдання; обговорення виробничої ситуації та 
 теоретичного та практичного матеріалу підготовка аналітичної записки (Case study); 
 (усні відповіді); виконання навчальних підготовка презентації;   пошук   (підбір)   та   огляд 
 завдань (письмові завдання з літературних джерел   за   заданою   проблематикою; 
 перекладу); презентації; контрольна індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 
 робота на занятті (Revision); завдання  

 самостійної роботи.  

Theme 2. The Seven Відвідування занять; захист Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

Ages of Man домашнього завдання; обговорення виконання письмових   завдань;   аналіз   конкретної 
 теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та 
 (усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study); 
 завдань (письмові завдання з підготовка презентації;   пошук   (підбір)   та   огляд 
 перекладу); презентації; контрольна літературних джерел   за   заданою   проблематикою; 
 робота на занятті (Revision); завдання індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 
 самостійної роботи.  

Theme 3. The right job Відвідування занять; захист Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

for you домашнього завдання; обговорення виконання письмових   завдань;   аналіз   конкретної 
 теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та 
 (усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study); 
 завдань (письмові завдання з підготовка презентації;   пошук   (підбір)   та   огляд 
 перекладу); презентації; контрольна літературних джерел   за   заданою   проблематикою; 
 робота на занятті (Revision); завдання індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 
 самостійної роботи.  

Module 2. 

Theme 4. Відвідування занять; захист Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

Reincarnation домашнього завдання; обговорення виконання письмових   завдань;   аналіз   конкретної 
 теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та 
 (усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study); 
 завдань (письмові завдання з підготовка презентації;   пошук   (підбір)   та   огляд 
 перекладу); презентації; контрольна літературних джерел   за   заданою   проблематикою; 
 робота на занятті (Revision); завдання індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 
 самостійної роботи.  

Theme 5. The Відвідування занять; захист Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

nightmare side of домашнього завдання; обговорення виконання письмових   завдань;   аналіз   конкретної 
international travel теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та 

 (усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study); 
 завдань (письмові завдання з підготовка презентації;   пошук   (підбір)   та   огляд 
 перекладу); презентації; контрольна літературних джерел   за   заданою   проблематикою; 
 робота на занятті (Revision); завдання індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 
 самостійної роботи.  

Theme 6. The health Відвідування занять; захист Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

hazards of modern-day домашнього завдання; обговорення виконання письмових   завдань;   аналіз   конкретної 

life теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та 
 (усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study); 
 завдань (письмові завдання з підготовка презентації;   пошук   (підбір)   та   огляд 
 перекладу); презентації; контрольна літературних джерел   за   заданою   проблематикою; 
 робота на занятті (Revision); завдання індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 
 самостійної роботи.  

Module 3. 

Theme 1. Monster Відвідування занять; захист Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

cities of the year 2000 домашнього завдання; обговорення виконання письмових   завдань;   аналіз   конкретної 
 теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та 
 (усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study); 
 завдань (письмові завдання з підготовка презентації;   пошук   (підбір)   та   огляд 
 перекладу); презентації; контрольна літературних джерел   за   заданою   проблематикою; 

 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

 робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Theme 2. The Lotus 

Eater by Somerset 

Maugham 

Відвідування занять;  захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 
(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань     (письмові завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Theme 3. The 

relationship between 

father and daughter 

Відвідування занять;  захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 
завдань     (письмові завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
виконання письмових завдань; аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Module 4. 

Theme 4. Meanness Відвідування занять;  захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань     (письмові завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 
підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 
літературних джерел за заданою проблематикою; 
індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Theme 5. Things I 

wish I'd known at 18 

Відвідування занять;  захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань     (письмові завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 

Theme 6. Life isn't a 

rehearsal 

Відвідування занять;  захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань     (письмові завдання з 

перекладу); презентації; контрольна 
робота на занятті (Revision); завдання 
самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна робота в комп’ютерному класі. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 
 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 
 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

(рівень А1) 

 

Види робіт 
Максимальна 

кількість 
балів 

1 семестр 

Модуль 1 (теми 1- 3): навчальні завдання до теми (4 бали); завдання для самостійної роботи (3 бали); 

поточна модульна робота (10 балів). 31 

Модуль 2 (теми 4 - 7): навчальні завдання до теми (4 бали); завдання для самостійної роботи (3 

бали); поточна модульна робота (10 балів). 38 

Модуль 3 (теми 8 - 10): навчальні завдання до теми (4 бали); завдання для самостійної роботи (3 

бали); поточна модульна робота (10 балів). 31 

Разом 100 

2 семестр 

Модуль 4 (теми 11- 15): навчальні завдання до теми (3 бали); завдання для самостійної роботи (2 

бали);; поточна модульна робота (5 балів). 
30 

Модуль 5 (теми 16 - 20): навчальні завдання до теми (3 бали); завдання для самостійної роботи (2 

бали);; самостійна робота (2 бали);поточна модульна робота (5 балів). 
30 

Екзамен 40 

Разом 100 

http://easy-english.com.ua/
http://englishvoyage.com/
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання (рівень А2) 

 

Види робіт 
Максимальна 

кількість 
балів 

1 семестр 

Модуль 1 (теми 1-4): навчальні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (3 бали); завдання 
для самостійної роботи (3 бали); виконання тестів для самоконтролю знань до теми (3 бал); 

виконання модульного тесту 1 (2 бали). 

 
50 

Модуль 2 (теми 5-8): навчальні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (3 бали); завдання 
для самостійної роботи (3 бали); виконання тестів для самоконтролю знань до теми (3 бал); 

виконання модульного тесту 2 (2 бали). 

50 

Всього за 1 семестр 100 

Модуль 3 (теми 9-12): навчальні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (2 бали); завдання 

для самостійної роботи (2 бали); виконання тестів для самоконтролю знань до теми (2 бали); 

виконання модульного тесту 3 (3 бали). 

 

39 

Модуль 4 (теми 13-14): навчальні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (2 бали); 

завдання для самостійної роботи (2 бали); виконання тестів для самоконтролю знань до теми (2 

бали); виконання модульного тесту 4 (3 бали). 

 

21 

Всього за курс 60 

Екзамен 40 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання (рівень В1) 

 

Види робіт 
Максимальна 

кількість 
балів 

1 семестр 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (10 балів); 

обговорення теоретичного та практичного матеріалу (усні відповіді) (5 балів); виконання 

навчальних завдань   (рольові ігри, письмові     завдання) (10 балів);   поточна модульна робота 
(15 балів). 

 
50 

Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (10 балів); 

обговорення теоретичного та практичного матеріалу (усні відповіді) (5 балів); виконання 

навчальних завдань   (рольові ігри, письмові     завдання) (10 балів);   поточна модульна робота 

(15 балів). 

 
50 

Разом 100 

2 семестр 

Модуль 3 (теми 7-9): відвідування занять (5 балів); захист домашнього завдання (5 балів); 

обговорення теоретичного та практичного матеріалу (усні відповіді) (5 балів); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, письмові завдання) (5 балів); поточна модульна робота (10 балів). 

 
30 

Модуль 4 (теми 10-12): відвідування занять (5 балів); захист домашнього завдання (5 балів); 
обговорення теоретичного та практичного матеріалу (усні відповіді) (5 балів); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, письмові завдання) (5 балів); поточна модульна робота (10 балів). 

 
30 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання (рівень В2) 

 

Види робіт 
Максимальна 

кількість 
балів 

1 семестр (ПМК) 

Теми 1-3: практичні навчальні завдання до теми та аудіювання (5 бали); поточна контрольна 
робота (15 балів) 

50 

Теми 4-6: практичні навчальні завдання до теми та аудіювання (5 бали); домашнє читання (10 

балів); поточна контрольна робота (15 балів) 

50 

Загальна кількість балів 

 

 

100 



2 семестр (екзамен) 

Теми 1-3: практичні навчальні завдання до теми та аудіювання (5 бали); поточна контрольна 

робота (9 балів) 

30 

Теми 4-6: практичні навчальні завдання до теми та аудіювання (5 бали); поточна контрольна 

робота (9 балів) 

30 

Екзамен 40 
 100 

 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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