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1. Опис навчальної дисципліни

Найменува
ння показників

Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристик
а навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

Кількість 
кредитів – 6

Галузь знань: 
0102 «Фізичне виховання,

спорт і здоров’я людини»

Нормативна

Модулів –  
1

Семестр
5,6

Змістовних 
модулів – 8

Спеціальність:
5.01020101 «Фізичне

виховання»

Лекції
4 години

Загальна 
кількість 

годин – 216

Практичні
заняття

76 годин

Самостійна
робота

136 годин
Тижневих

годин  для  денної
форми  навчання:
аудиторних – 2

самостійної
роботи – 3,8

 

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

«молодший спеціаліст»

Вид вихідного
контролю – екзамен

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної

роботи становить для денної форми навчання – 80:136 (37:63%).



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:  формування  у  студентів  комунікативної,  лінгвістичної  і

соціокультурної  компетенції;  формування  позитивного  ставлення  до

оволодіння  як  мовою,  так  і  культурою  англомовного  світу;  виховання  та

розвиток  у  студентів  почуття  самосвідомості;  формування  вміння

міжособистісного  спілкування,  необхідного  для  повноцінного

функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами.

Завдання:  виробити  і  сформувати  основні  автоматизми  у  вимові,

читанні,  орфографії,  структурному  оформленні  мови  в  усній  і  писемній

формах, закладається основа володіння аудіюванням і говорінням.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

–  активний  лексичний  мінімум:  до  кінця  другого  року  навчання

студенти повинні вживати в усній і  письмовій формі близько 2500 слів та

фразеологічних одиниць, не враховуючи лексику і вирази, засвоєні в школі;

вміти: 

–  усне  мовлення:  1)  розуміти  мову  викладача  в  безпосередньому

звертанні, або в записі; 2) у темпі, близькому до нормального, з відповідною

вимовою  й  інтонацією  відповідати  на  запитання  (з  пройденої  тематики)

викладача  і  студентів;  3)  ставити  питання  і  вести  бесіду  з  пройденої

тематики, за малюнком чи фільмом, прочитаним чи прослуханим текстом; 4)

робити  повідомлення  з  пройденої  тематики,  переказувати  прочитаний  чи

прослуханий текст, висловити своє враження про прочитане;

– читання: 1) читати про себе і розуміти без перекладу на українську

мову  незнайомий  адаптований  текст;  2)  вільно,  правильно  у  звуковому  й

інтонаційному оформленні читати вголос підготовлений текст, а також новий

текст, де всі граматичні структури і вся лексика засвоєні в усній мові; 3) уміти

передати зміст прочитаного;

–  письмо: 1)  писати  правильно  графічно  й  орфографічно  в  межах

активного лексичного мінімуму; в орфографічному диктанті (150-180 слів, не



враховуючи  артиклів)  не  допускати  більше  шести  помилок,  у  лексико-

граматичному перекладі – не більше 12 помилок (на відмінно – 1-2 помилки,

добре –  3-5  помилок,  задовільно –  до  12 помилок,  більше 12  помилок  –

незадовільно);  2)  написати  лист,  твір  на  будь-яку  з  пройдених  тем,

користуючись лексичним і граматичним матеріалом  курсу і не допускаючи

більше чотирьох помилок (орфографічних, граматичних і лексичних) на одну

сторінку зошита.

3. Программа навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Physical education.

Тема 1. Article. Objectives of physical education.

Тема 2. Noun. Values of exercise.

Тема 3. Pronoun. Coaching.

Тема 4. Adjective. Women and sport.

Тема 5. Adverb. Training.

Змістовий модуль 2. Games.

Тема 6. Present Tenses. Football.

Тема 7. Past Simple, Past Continuous, Past Perfect. Chess.

Тема 8. Future Simple, Future Continuous, Future Perfect. Volleyball.

Тема 9. Indirect Speech. Basketball.

Тема 10. General and special questions. Tennis.

Змістовий модуль 3. Winter sports. Summer sports.

Тема 11. Passive Voice. Skiing.

Тема 12. Sequence of Tenses. Figure skating.

Тема 13. Complex Object. Complex Subject. Tobogganing. Gymnastics.

Тема 14. Infinitive. Cycling.

Тема 15. Gerund. Swimming.

Змістовий модуль 4. Indoor games.

Тема 16. Conditional Mood. Type 1. Competitions.

Тема 17. Conditional Mood. Type 2. Billiards.

Тема 18. Conditional Mood. Type 3. Ping-pong.



Тема 19. Participle І. Bowling.

Тема 20. Participle ІІ. Boxing.

Змістовий модуль 5. Extreme sports.

Тема 21. Modal verb Can. Hiking.

Тема 22. Modal verb May. Bungee jumping.

Тема 23. Modal verb Must. Parachuting.

Тема 24. Modal verbs Should and ought to. Parkour.

Тема 25. Modal verb Shall. Rock climbing.

Змістовий модуль 6. Aquatics. Keep fit.

Тема 26. Modal verb Will/ Would. Water polo. High-diving.

Тема 27. The simple sentence. Sailing.

Тема 28. The compound sentence. Punctuation. Windsurfing.

Тема 29. Reported Speech. Medicine and health.

Тема 30. Prepositions. Human body. Healthy food.

Тема 31. Linking Words. Accidents and injuries.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

ус
ьо

го

ле
кц

ії

пр
ак

ти
чн

і 

са
м

ос
ті

йн
а

ро
бо

таМодуль 1
Змістовий модуль 1. Physical education.

Тема 1. Article. Objectives of physical education. 8 2 2 4
Тема 2. Noun. Values of exercise. 6 - 2 4
Тема 3. Pronoun. Coaching. 6 - 2 4
Тема 4. Adjective. Women and sport. 6 - 2 4
Тема 5. Adverb. Training. 6 - 2 4

Разом за змістовим модулем 1
3

2
2

1
0

2
0

Змістовний модуль 2. Games.
Тема 6. Present Tenses. Football. 8 - 2 6
Тема  7. Past  Simple, Past  Continuous, Past

Perfect. Chess.
8 - 2 6



Тема  8.  Future Simple,  Future Continuous,
Future Perfect. Volleyball.

8 - 2 6

Тема 9. Indirect Speech. Basketball. 6 - 2 4
Тема 10. General and special questions. Tennis. 8 - 2 6

Разом за змістовим модулем 2
3

8
-

1
0

2
8

Змістовий модуль 3. Winter sports. Summer sports.
Тема 11. Passive Voice. Skiing. 8 - 2 6
Тема 12. Sequence of Tenses. Figure skating. 6 - 2 4
Тема  13.  Complex Object. Complex Subject.

Tobogganing. Gymnastics.
1

4
- 8 6

Тема 14. Infinitive. Cycling. 8 - 4 4
Тема 15. Gerund. Swimming. 8 - 4 4

Разом за змістовим модулем 3
4

4
-

2
0

2
4

Змістовий модуль 4. Indoor games.
Тема  16.  Conditional  Mood. Type  1.

Competitions.
8 2 2 4

Тема 17. Conditional Mood. Type 2. Billiards. 6 - 2 4
Тема 18. Conditional Mood. Type 3. Ping-pong. 6 - 2 4
Тема 19. Participle І. Bowling. 6 - 2 4
Тема 20. Participle ІІ. Boxing. 6 - 2 4

Разом за змістовим модулем 4
3

2
2

1
0

2
0

Змістовий модуль 5. Extreme sports.
Тема 21. Modal verb Can. Hiking. 6 - 2 4
Тема 22. Modal verb May. Bungee jumping. 6 - 2 4
Тема 23. Modal verb Must. Parachuting. 6 - 2 4
Тема  24.  Modal  verbs  Should  and  ought to.

Parkour.
6 - 2 4

Тема 25. Modal verb Shall. Rock climbing. 6 - 2 4

Разом за змістовим модулем 5
3

0
-

1
0

2
0

Змістовий модуль 6. Aquatics. Keep fit.
Тема 26.  Modal  verb  Will/  Would. Water  polo.

High-diving.
6 - 2 4

Тема 27. The simple sentence. Sailing. 8 - 4 4
Тема 28. The compound sentence. Windsurfing. 8 - 4 4
Тема 29. Reported Speech. Medicine and health. 6 - 2 4
Тема  30. Prepositions. Human  body.  Healthy

food.
6 - 2 4

Тема 31. Linking Words. Accidents and injuries. 6 - 2 4

Разом за змістовим модулем 6
4

0
-

1
6

2
4



Усього годин
2

16
4

7
6

1
36

5. Теми лекцій 

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
1 English is the Language of International Communication. 2
2 Numeral (Числівник) 2

Разом 4

6. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
1 Article. 2
2 Noun. 2
3 Pronoun. 2
4 Adjective. 2
5 Adverb. 2
6 Present Tenses. 2
7 Past Simple, Past Continuous, Past Perfect. 2
8 Future Simple, Future Continuous, Future Perfect. 2
9 Indirect Speech. 2
10 General and special questions. 2
11 Passive Voice. 2
12 Sequence of Tenses. 2
13 Complex Object. Complex Subject. 8
14 Infinitive. 4
15 Gerund. 4
16 Conditional Mood. Type 1. 2
17 Conditional Mood. Type 2. 2
18 Conditional Mood. Type 3. 2
19 Participle І. 2
20 Participle ІІ. 2
21 Modal Verb Can. 2
22 Modal Verb May. 2
23 Modal Verb Must. 2
24 Modal Verbs Should and ought to. 2
25 Modal Verb Shall. 2
26 Modal verb Will/ Would. 2
27 The simple sentence. 4



28 The compound sentence. 4
29 Reported Speech. 2
30 Prepositions. 2
31 Linking Words. 2

Разом 76

7. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин

1
Фонетичні, граматичні, лексичні й стилистичні 
особливості мови.

4

2 Мовні штампи. 4
3 Physical education in Ukraine. 4
4 Physical education in Great Britain. 4
5 Sports games around the world. 4
6 Outstanding coaches. 6
7 Sportsmen and sportswomen. 6
8 History of board games. 6
9 Sports in Great Britain. 4
10 Sports in the USA. 6
11 Track-and-field events. 6
12 Weight-liftingas an Olympic sport. 4
13 Ukrainian Olympic champions. 6
14 Daily routine of a sportsman. 4
15 The Role of Sport. 4
16 Sports Related Careers. 4
17 What makes a successful coach? 4
18 Sports injuries and their prevention. 4
19 Rehabilitation. 4
20 Health care. 4
21 Examination of a Patient. 4
22 Hospital. 4
23 Emergency medical service. 4
24 Health care in Great Britain and the USA. 4
25 Healthy lifestyle. 4
26 You Are What You Eat. 4
27 Healthy Food. 4
28 Vitamins. 4
29 Minerals. 4



30 Addictions and habits. 4
31 Physical Fitness. 4

Разом 136

8. Методи навчання

Методи  організації  і  здійснення  навчально-пізнавальної  діяльності;

методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності; методи контролю і

самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

9. Методи контролю

Усне  опитування,  письмовий  контроль,  тестування,  проміжний

контроль, самоконтроль, модульний контроль, екзамен.

10. Відповідність результатів контролю знань студентів у системі

ЄКТС

Рівні

навчальних

досягнень

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Аудіювання*

I. 

Початковий
2

Студент  розпізнає  на  слух  найбільш  поширені  слова  у

мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.
Студент  розпізнає  на  слух  найбільш  поширені

словосполучення у мовленні, яке звучить в уповільненому

темпі.
Студент  розпізнає  на  слух  окремі  прості  непоширені

речення  і  мовленнєві  зразки,  побудовані  на  вивченому

мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому

темпі.
II. Середній 3 Студент  розпізнає  на  слух  прості  речення,  фрази  та

мовленнєві  зразки,  що  звучать  у  нормальному  темпі.  В

основному  розуміє  зміст  прослуханого  тексту,  в  якому

використаний знайомий мовний матеріал.



Студент  розуміє  основний  зміст  поданих  у  нормальному

темпі  текстів,  побудованих  на  вивченому  мовному

матеріалі.
Студент  розуміє  основний  зміст  поданих  у  нормальному

темпі  невеликих  за  обсягом  текстів,  побудованих  на

вивченому мовному матеріалі,  які містять певну кількість

незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.

III. 

Достатній
4

Студент  розуміє  основний  зміст  поданих  у  нормальному

темпі  текстів,  побудованих  на  вивченому  мовному

матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про

значення  яких  можна  здогадатися,  сприймає  більшу

частину необхідної інформації, надану в вигляді оціночних

суджень, опису, аргументації.
Студент розуміє основний зміст стандартного мовлення у

межах тематики ситуативного мовлення яке може містити

певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна

здогадатися.  В  основному  сприймає  на  слух  експліцитно

надану інформацію.
Студент  розуміє  основний  зміст  мовлення,  яке  може

містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких

можна  здогадатися,  а  також  сприймає  основний  зміст

повідомлень  та  фактичну  інформацію,  надану  у

повідомленні.

IV. Високий
5 Студент  розуміє  основний  зміст  мовлення,  яке  може

містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких

можна  здогадатися,  а  також  основний  зміст  чітких

повідомлень різного рівня складності.
Студент розуміє тривале мовлення, яке може містити певну

кількість  незнайомих  слів,  про  значення  яких  можна

здогадатися.  Вміє  знаходити  в  інформаційних  текстах  з

незнайомим  матеріалом  необхідну  інформацію,  надану  в

вигляді оціночних суджень, опису, аргументації.



Студент  розуміє  тривале  мовлення  й  основний  зміст

повідомлень,  сприймає  на  слух  надану  фактичну

інформацію у повідомленні.
* Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність,

тематика текстів  формуються вчителем відповідно до Програмових вимог, для

кожного етапу навчання та типу навчального закладу.
Читання*

I. 

Початковий
2

Студент вміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова

на основі матеріалу, що вивчався.
Студент  вміє  розпізнавати  та  читати  окремі  вивчені

словосполучення на основі матеріалу, що вивчався.
Студент  вміє  розпізнавати  та  читати  окремі  прості

непоширені речення на основі матеріалу, що вивчався.

II. Середній 3

Студент  вміє  читати  вголос  і  про  себе  з  розумінням

основного  змісту  тексти,  побудовані  на  вивченому

матеріалі. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у

вигляді  оціночних  суджень  за  умови,  що  в  текстах

використовується знайомий мовний матеріал.
Студент  вміє  читати  вголос  і  про  себе  з  розумінням

основного  змісту  тексти,  які  можуть  містити  певну

кількість  незнайомих  слів,  про  значення  яких  можна

здогадатися.  Уміє  частково  знаходити  необхідну

інформацію у вигляді оціночних суджень, опису за умови,

що в текстах використовується знайомий мовний матеріал.
Студент  вміє  читати  з  повним  розумінням  тексти,  які

можуть  містити  певну  кількість  незнайомих  слів,  про

значення  яких  можна  здогадатися.  Уміє  знаходити

необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису,

аргументації  за  умови,  що  в  текстах  використовується

знайомий мовний матеріал.
III. 

Достатній

4 Студент  вміє  читати  з  повним  розумінням  і  тексти,  які

містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких

можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в



текстах інформативного характеру.
Студент  вміє  читати  з  повним  розумінням  тексти,  які

містять  певну  кількість  незнайомих  слів,  знаходити  і

аналізувати потрібну інформацію.
Студент  вміє  читати  з  повним  розумінням  тексти,

використовуючи словник, знаходити потрібну інформацію,

аналізувати її та робити відповідні висновки.

IV. Високий 5

Студент вміє читати з розумінням основного змісту тексти,

аналізує  їх,  розуміє  прочитаний  текст,  встановлюючи

логічні зв’язки всередині речення та між реченнями.
Студент  вміє  читати  тексти,  аналізує  їх  і  робить  власні

висновки, розуміє логічні зв’язки в рамках тексту та між

його окремими частинами.
Студент вміє читати тексти, аналізує їх і робить висновки,

порівнює  отриману  інформацію  з  власним  досвідом.  В

повному  обсязі  розуміє  тему  прочитаного  тексту  різного

рівня складності.
*  Обсяг, тематика,  характер  текстів  для  читання  визначаються  вчителем

відповідно  до  Програмових  вимог  для  кожного  етапу  навчання  та  типу

навчального закладу.
Говоріння*

I. 

Початковий

Студент знає найбільш поширені вивчені  слова,  проте не

завжди  адекватно  використовує  їх  у  мовленні,  допускає

фонематичні помилки.
Студент знає найбільш поширені вивчені словосполучення,

проте  не  завжди  адекватно  використовує  їх  у  мовленні,

допускає фонематичні помилки.
Студент  використовує  в  мовленні  прості  непоширені

речення  з  опорою  на  зразок,  має  труднощі  у  вирішенні

поставленого  комунікативного  завдання  в  ситуаціях  на

задану тему, допускає фонематичні помилки.
II. Середній Студент  вміє  в  основному  логічно  розпочинати  та

підтримувати  бесіду,  при  цьому  використовуючи



обмежений словниковий запас  та  елементарні  граматичні

структури.  На  запит  співрозмовника  дає  елементарну

оціночну інформацію, відображаючи власну точку зору.
Студент  вміє  в  основному  логічно  побудувати  невеличке

монологічне  висловлювання  та  діалогічну  взаємодію,

допускаючи незначні помилки при використанні лексичних

одиниць.  Всі  звуки  в  потоці  мовлення  вимовляються

правильно.
Студент  упевнено  розпочинає,  підтримує,  відновлює  та

закінчує розмову у відповідності з мовленнєвою ситуацією.

Всі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно.

III. 

Достатній

Студент  вміє  зв’язно  висловлюватися  відповідно  до

навчальної ситуації, малюнка, робити повідомлення з теми,

простими  реченнями  передавати  зміст  прочитаного,

почутого  або  побаченого,  підтримувати  бесіду,  ставити

запитання та відповідати на них.
Студент вміє  логічно висловитися у межах вивчених тем

відповідно  до  навчальної  ситуації,  а  також  у  зв’язку  зі

змістом  прочитаного,  почутого  або  побаченого,

висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення; уміє

підтримувати бесіду, вживаючи короткі репліки.  Студент в

основному  уміє  у  відповідності  з  комунікативним

завданням використовувати лексичні одиниці і  граматичні

структури, не допускає фонематичних помилок.
Студент  вміє  логічно  висловлюватися  у  межах  вивчених

тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або

побаченого,  підтримувати  бесіду,  вживаючи  розгорнуті

репліки,  у  відповідності  з  комунікативним  завданням

використовує лексичні одиниці і граматичні структури, не

допускає фонематичних помилок.

IV. Високий
Студент вміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду

в межах вивчених тем, використовує граматичні структури і



лексичні  одиниці  у  відповідності  з  комунікативним

завданням, не допускає фонематичних помилок.
Студент  вміє  логічно  і  в  заданому  обсязі  побудувати

монологічне  висловлювання  та  діалогічну  взаємодію,

використовуючи граматичні структури і лексичні одиниці у

відповідності до комунікативного завдання, не допускаючи

при цьому фонематичних помилок.
Студент  вміє  вільно  висловлюватись  та  вести  бесіду  в

межах  вивчених  тем,  гнучко та  ефективно  користуючись

мовними та мовленнєвими засобами.
*Обсяг монологічного висловлювання та  кількість  реплік  у  діалогічному

мовленні,  характер  і  тематика,  лексична  і  граматична  наповнюваність

визначаються  вчителем  відповідно  до  Програмових  вимог  для  кожного  етапу

навчання та типу навчального закладу.

Письмо*
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I. 

Початковий

Студент  вміє  писати  вивчені  слова.

допускаючи  при  цьому  велику  кількість

орфографічних помилок.

8 9

Студент  вміє  писати  вивчені

словосполучення.

6 9 



Студент  вміє  писати  прості  непоширені

речення  відповідно  до  комунікативної

задачі  проте  зміст  повідомлення

недостатній за обсягом для розкриття теми

та інформативно насичений.

6 8

II. Середній

Студент вміє написати листівку за зразком,

проте  використовує  обмежений  запас

лексики  та  граматичних  структур,

допускаючи  помилки,  які  утруднюють

розуміння тексту.

6 6

Студент  вміє  написати  коротке

повідомлення за зразком у межах вивченої

теми,  використовуючи  обмежений  набір

засобів  логічного  зв’язку  при  цьому

відсутні  з'єднувальні  кліше,  недостатня

різноманітність вжитих структур, моделей

тощо.

4-5 5

Студент  вміє  написати  коротке

повідомлення/  листа  за  зразком  у

відповідності  до  поставленого

комунікативного  завдання,  при  цьому

вжито недостатню кількість з'єднувальних

кліше  та  посередня  різноманітність

вжитих структур, моделей тощо.

4-5 5



III. 

Достатній

Студент  вміє  написати  коротке

повідомлення  за  вивченою  темою  за

зразком  у  відповідності  до  заданої

комунікативної  ситуації,  допускаючи  при

цьому  ряд  помилок  при  використанні

вивчених граматичних структур. Допущені

помилки не порушують сприйняття тексту

у  роботі  вжито  ідіоматичні  звороти,

з'єднувальні  кліше,  різноманітність

структур, моделей тощо.

4 4

Студент  вміє  без  використання  опори

написати  повідомлення  за  вивченою

темою,  зробити  нотатки,  допускаючи ряд

помилок  при  використанні  лексичних

одиниць.  Допущені  помилки  не

порушують  сприйняття  тексту  у  роботі

вжито  ідіоматичні  звороти,  з'єднувальні

кліше,  різноманітність  структур,  моделей

тощо.

3 3

Студент  вміє  написати  повідомлення  на

запропоновану  тему,  заповнити  анкету,

допускаючи  ряд  орфографічних  помилок,

які не утруднюють розуміння інформації, у

роботі  вжито  ідіоматичні  звороти,

з'єднувальні  кліше,  різноманітність

структур, моделей тощо.

3 2



Студент  вміє  написати  повідомлення,

висловлюючи  власне  ставлення  до

проблеми, написати особистого листа, при

цьому правильно використовуючи вивчені

граматичні  структури  у  відповідності  до

комунікативного завдання використовуючи

достатню кількість ідіоматичних зворотів,

з'єднувальних кліше, моделей тощо.

2 1

IV. Високий

Студент  вміє  написати  повідомлення,

правильно  використовуючи  лексичні

одиниці  в  рамках  тем,  пов’язаних  з

повсякденним  життям.  надаються  при

наявності  несуттєвих  орфографічних,  які

не  порушують  акту  комунікації

(британський або американський варіанти

орфографії,  орфографічні  помилки  в

географічних назвах тощо).

1-2

Студент вміє надати в письмовому вигляді

інформацію  у  відповідності  з

комунікативним  завданням,  висловлюючи

власне ставлення до проблеми, при цьому

правильно  використовуючи  лексичні

одиниці та граматичні структури.
*  Обсяг  письмового  повідомлення,  його  тематика,  структура,  повнота

розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності

наповнюваність  визначаються  вчителем  відповідно  до  Програмових  вимог

для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

11.Методичне забезпечення

1.  Навчальна  типова  програма  дисципліни  «Іноземна  мова  за

професійним спрямуванням (англійська)».



2.  Робоча  програма  навчальної  дисципліни  «Іноземна  мова  за

професійним спрямуванням (англійська)».

3. Комплект лекцій з дисципліни.

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

6. Комплекс модульних контрольних робіт.

7. Питання до екзамену.

12. Рекомендована література

Базова

1. Барановская  Т.В.  Грамматика  английского  языка.  Сборник  упражнений.  /

Барановская Т.В. – К. :ООО «ИП Логос-М», 2008. – 384 с.

2. Верба  Т.В.  Довідник  з  грамматики  англійської  мови.  /  Верба  Т.В.  –  К.  :

Освіта, 1993. – 247 с.

3. Жилко  H.M.,  Панова Л.С.  Вправи  з  граматики  англійської  мови.

Дидактичний  матеріал.  /  Н.М. Жилко,  Л.С. Панова.  –  К.  :  Освіта,  1991.  –

137с.

4. Качалова К. Н.,  Израилевич Е. Е.  Практическая  грамматика  английского

языка с упражнениями и ключами. – М.: Юнвес, 2002. – 718 с.

5. Luke Prodromou. Grammar and Vocabulary for First Certificate Longman /Pearson

Harlow, 2001. – 319 p.

6. Virginia Evans "Round-up 4", Pearson Education Limited, 2003.

Допоміжна

1. Англійська  мова  для  повсякденного  спілкування:  Підручник  /  В. К. Шпак,

В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко та ін.;  Ред.  В. К. Шпака.  – К.: Вища школа,

2005. – 302 с.

2. Видашенко  Н.  І.  Довідник  з  граматики  англійської  мови:  фонетика,

словотвір,  морфологія,  синтаксис,  пунктуація,  ділові  папери  /  Н.  І.

Видашенко.- Х.: Парус, 2008.- 384 с.



3. Зінов’єва Л. О.,  Омеляненко В. І.  Усі  фрази  та  діалоги.  English /

Л. О. Зінов’єва, В. І. Омеляненко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 352 с.

4. Климентьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола.                         /

Климентьева Т.Б. – М.: Высшая школа, 1990. – 98 с.

5. Мансі  Є.  О.  English.  Фонетика,  граматика,  тексти,  діалоги,  розмовні  теми:

підруч. для студ. немовних ф-ів вищ. навч. закл. / Є. О. Мансі.- К.: Академія,

2004.- 368 с.

6. Перебийніс  В.  І.  Англо-український  навчальний  словник  з  методичними

коментарями та  граматичними таблицями /  В.  І.  Перебийніс,  Е.  П.  Рукна,

С. С. Хідекель.- К.: Вежа, 2002.- 424 с

7. Соколенко А.П. Грамматика английского языка в таблицах. / Соколенко А.П.

– М. :ACM, 1992. – 87 с.

8. Murphy  Raymond.  Essential  Grammar  in  use.  (Elementary).  –  Cambridge

University Press, 1994.

9. Murphy  Raymond.  Essential  Grammar  in  use.  (Intermediate).  –  Cambridge

University Press, 1997.

10.Virginia Evans, Jenny Dooley. Grammarway. Express Publishing. – 2009. – 278 p.
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