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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

 Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни:Згідно з 
освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця вступники до вищих 
немовних навчальних закладів мають володіти основами шкільного курсу 
навчання з іноземної мови на рівні А2-B1: 

1. фонетико-орфоепічні навички; 
2. навички з читання та розуміння текстів загальноосвітньої тематики; 
3. складання нескладних підготовлених повідомлень; 
4. сприймання на слух мовлення в розмірі пройденоїтеми. 

 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

1. граматичні структури необхідні для розуміння різноманітних текстів 
загальноосвітнього характеру;  

2. лексичний мінімум необхідний для того щоб висловитись на теми, що 
пов’язані з сім’єю, хобі, інтересами, роботою, подорожами та 
останніми подіями. 

Вміти: 

1. правильно читати та перекладати оригінальні іноземні тексти 
загальноосвітнього характеру з метою одержання основної інформації; 

2. вести бесіду з тем, передбачених програмою; 
3. складати функціональні ситуації з питань теми, використовуючи мовні 

штампи; 
4. використовувати знання країнознавчих реалій в мовній практиці; 
5. підготовити розповіді за ключовими питаннями теми (монологічна 

мова);  
6. складати мовні ситуації (діалогічна мова); 
5. сприймати на слух усне мовлення в розмірах пройденої теми. 

Володіти: 
1. навичками комунікативного спілкування; 
2. навичками складання усних та письмових повідомлень з даної мовної 

теми. 
 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1. Personal Presentation 
• Life 
• Work 

Модуль 2.FreeTime 
• Timeout 
• Greatminds 

 
 



Модуль 3.MyStudent’sLife 
• Travel 
• Fitness 

Модуль 4.TheWorldofWork 
• Changes 
• Money 

 

4. Список рекомендованої літератури 

№ 
з/п 

Найменування навчальної 
літератури 

№ 
модулів 

Рік 
видання 

Автори 

1 2 3 4 5 

1. 
Speakout Pre-intermediate Student’s 
Book.Pearson Education, Longman. 

1,2,3,4 2011 
F.Easles 
S. Oaks 

2. 
SpeakoutPre-intermediate. Workbook. 
Pearson Education, Longman 

1,2,3,4 2011 
F.Easles 
S. Oaks 

3. 
EnglishGrammarinUse (withCD-
Rom). CambridgeUniversityPress 

1,2,3,4 2012 R. Murphy 

4. 
Opportunities in Britain DVD/Video 
Workbook. Pearson Education, 
Longman.  

1,2,3,4 2004 
M.Hobbs 

J.S. Keddle 

5. 

Практикум з практичної граматики 
англійської мови : навч. по-сіб. для 
студ. денної та заочної форм навч. 
інж. та інж.-пед. спец.  

1,2,3,4 2015 

Г. Зеленін 
К.Ремізанцева 
А. Шиліна 

Ю. Солтисюк 
 


