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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета навчальної дисципліни – надати студентам систематизовані 

знання з курсу навчання англійської мови, поглибити навички англомовної професійно-

орієнтованої комунікативної компетентності для забезпечення їхнього ефективного спілкування в 

академічному та професійному середовищах. Навчальна програма дисципліни розрахована на 

досягнення рівня володіння мовою рівня A2. 

Предметом курсу є усне та письмове мовлення, фонетичні та граматичні особливості сучасної 

англійської мови, знання яких дає можливість формувати в студентів спеціалізовану комунікативну 

компетенцію.  

Завдання дисципліни «Іноземна мова»  полягає у формуванні, поглибленні та удосконаленні 

різних видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, реферування, письмо, переклад, 

спілкування у професійній сфері) для формування основних складових іншомовної професійної 

комунікативної компетентності в контексті розвитку музейної справи та охорони пам’яток, що 

потребують досліджень та інновацій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 лексичний матеріал (теоретичний матеріал із основних тем дисципліни); 

 визначення основних понять професійної компетентності;  

 значення термінологічної лексики та реплік-кліше наукового етикету,  музейної та 

пам’яткоохоронної справи, комунікації в мережі Інтернет); 

 граматичний матеріал (складне речення; типи підрядних речень; непряма мова; граматичні 

емфатичні конструкції; граматичні особливості та синтаксичні функції інфінітива; функції 

герундія в реченні; дієприкметникові комплекси, їхні види та синтаксичні функції); 

 уміти:  

• вільно спілкуватися як на побутовому, так і на професійному рівні; 

• формулювати чіткі, детальні повідомлення з різних тем; відстоювати свою точку зору на певну 

проблему та вичерпно аргументувати всі «за» і «проти»; 

• інтерпретувати аутентичні фахові тексти професійного спрямування та розуміти на слух до 90% 

мовлення носія у рамках заданої теми; 

• писати резюме з прочитаної статті та розширювати його своїми власними думками; 

демонструвати ґрунтовні навички ділового та електронного листування; робити українсько-

англійський і англо-українські переклади текстів із заданої теми. 

володіти: 

• уміннями ознайомлювального, аналітичного, проглядовопошукового читання фахових текстів; 

навичками і вміннями написання та редагування тексту з фаху; 

• правилами монологічного і діалогічного мовлення; 

• низкою індивідуально-особистісних комунікативно-фахових стратегій. 
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2. Цикл загальних компетентностей 

 
 

Найменування навчальної дисципліни: ОК 1.1.07 Іноземна мова 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в 

професійній діяльності, що вимагає застосування положень і 

методів психолого-педагогічної науки та характеризується 

певною невизначеністю умов, а також нести відповідальність 

за результати своєї діяльності в освітньому процесі. 

Програмні 

компетентності 

 

Програмними компетентностями вивчення дисципліни 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» є: 

-володіння комунікативними навичками; 

- володіння англійською мовою в рамках професійної сфери; 

- знання граматичних, лексичних та стилістичних 

особливостей професійного стилю; 

- володіння професійною англомовною термінологією; 

- вміння сприймати на слух оригінальну професійну 

англійську 

мову з максимальною повнотою розуміння змісту інформації; 

- вміння спілкуватись у межах соціально-побутової тематики; 

- брати участь у проведенні презентацій, дискусій з широкого 

кола питань; 

- вміння перекладати оригінальну літературу професійного 

спрямування; 

- вміння викласти англійською мовою основні положення 

матеріалу тощо. 

Загальні компетентності (ЗК) 

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

- Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

-Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.  - 

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

- Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  - 

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність працювати в команді. 

Фахові компетентності: 

1. Усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, 

явищами і процесами в минулому та сучасності.  

2. Усвідомлення відмінностей в історіографічних поглядах 

різних періодів та в різних контекстах.  

3.Усвідомлення соціальних функцій історика, розуміння 

можливості використання історії для досягнення політичних 

цілей, в тому числі наслідків зловживання історією.  

4. Здатність використовувати у професійній діяльності 

наукові праці та інформаційно-довідкові видання 

(бібліографічні довідники, путівники до архівних фондів, 
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архівні описи тощо), сучасні інформаційно-пошукові системи.  

5. Здатність відшуковувати необхідні для освітньої та 

наукової діяльності історичні джерела (архівні та 

опубліковані документи, етнографічні, картографічні 

матеріали, музейні експонати, археологічні артефакти і т. п.). 

6. Здатність використовувати релевантні методи опрацювання 

історичних та археологічних джерел, зокрема інструментарій 

спеціальних історичних дисциплін, а також сучасні 

інформаційні технології для обробки історичних даних.  

7. Здатність використовувати фахові знання та професійні 

навички для виявлення, охорони та популяризації історико-

культурної спадщини.  

8. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання 

гуманітарних та соціальних наук, вміння аналізувати 

оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні 

соціальні події та явища.  

9. Здатність працювати з історичними текстами і 

документами, коментувати, анотувати їх відповідно до певних 

критеріїв; презентувати і обговорювати результати наукових 

досліджень.  

10. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією. 

11. Здатність здійснювати та організовувати археологічну 

діяльність.  

12. Здатність робити відбір та прийняття на збереження 

артефактів і документів у відповідності до нормативів, 

організовувати археографічну діяльність, роботу в архівах та 

музеях, державних наукових та науково-дослідних установах 

у відповідності з прийнятими правилами та нормами. 

Результати навчання 

 

- Володіти понятійно-категоріальним апаратом історичної 

науки, професійно оперувати науковими термінами, 

прийнятими у фаховому середовищі.  

- Вміти працювати з письмовими, речовими, етнографічними, 

усними, архівними та іншими історичними джерелами.  

- Здійснювати комунікацію з професійних питань з 

представниками наукових, громадських, релігійних і 

національно-культурних організацій і спільнот.  

- Розуміти загальні та специфічні риси історичного розвитку 

різних регіонів України, Європи та світу, фактори, що 

зумовлюють різноманіття культур та національних спільнот, 

ефективно співпрацювати з носіями різних історичних та 

культурних цінностей. 

- Вміти акумулювати та поширювати кращий досвід 

професійної діяльності, інтегрувати досягнення інших наук 

для вирішення актуальних проблем історії та археології.  
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3. ДЕСКРИПТОРИ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МУЗЕЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

НА РІВНІ А2 ЗА ВИДАМИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Рівень 

володіння 

мовою 

Вид 

мовленнєвої 

діяльності 

Дескриптори критеріїв 

 

А2 

Усне 

мовлення: 

 

- використовуючи прості фрази та нескладні граматичні 

конструкції розповідає про свою сім'ю та інших людей, 

умови життя, навчання, соціальні взаємини, повідомляє 

про події, факти та наміри; описує власний досвід та 

почуття; викладає основний зміст прочитаного або 

прослуханого; 

- уміє спілкуватися в простих типових ситуаціях, що 

вимагають безпосереднього обміну інформацією в 

межах знайомих йому тем і видів діяльності, може 

підтримувати коротку розмову на побутові теми; 

- бере участь у діалозі в стандартних ситуаціях 

спілкування, дотримуючись правил етикету 

лінгвокультури носіїв мови, норм їх мовленнєвої 

поведінки. 

А2 Письмо: 

 

виконує письмові вправи та завдання, що відображають 

лексичний матеріал до знайомих тем, тем особистих 

інтересів, тем, що окреслюють навчальну діяльність, 

діяльність у повсякденних ситуаціях і граматичний 

матеріал у межах тем: ступені порівняння прикметників 

та прислівників, особові та присвійні займенники, 

прийменники часу та місця, сполучники, часові форми 

дієслова активного та пасивного стану, модальні 

дієслова, умовний спосіб дієслова (First condsutional), 

інфінітивні конструкції з та без частки to; 

- уміє писати прості короткі записки, повідомлення, 

розповіді; давати визначення та пояснювати й 

описувати, вживаючи вивчені мовні та граматичні 

структури; 
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- може написати нескладний лист особистого 

характеру, мейл, листівку, заповнити анкету, 

дотримуючись формату письмового висловлювання. 

А2 

 

Читання: 

 

- читає і розуміє автентичні тексти рівня складності, що 

визначається як середній, з підручників та посібників, 

адаптованої літератури, оголошень, плакатів та 

каталогів; 

- читає і розуміє інструкції з виконання навчальних 

завдань рівня складності, що визначається як середній, у 

сфері спеціалізації; 

- читає тексти середнього рівня складності з метою 

отримання інформації змістового, лексичного та 

граматичного характеру; 

- розуміє комунікативний намір автора нескладного 

письмового дискурсу відомих йому жанрів; 

- розпізнає та розуміє мовні явища, які зустрічаються у 

нескладних письмових дискурсах відомих йому жанрів. 

А2 Аудіювання: 

 

- розуміє зміст навчального аудіо- чи відеозапису рівня 

складності сприйняття, що визначається як середній, за 

кількістю інформації, вживанням мовних і граматичних 

структур, вимовою, темпом на теми, передбачені 

навчальною програмою;  

- розуміє знайомі слова й фрази в ситуаціях 

повсякденного спілкування; 

- розпізнає потрібну інформацію та основні ідеї 

висловлювань в ході бесід на теми повсякденного життя, 

навчання, соціальних стосунків та відносин та інших, 

визначених навчальною програмою; 

- виокремлює ключові деталі інформації, що 

сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів і 

успішно виконує завдання на розуміння прослуханого; 

- розпізнає граматичні конструкції в усному мовленні. 
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4. Зміст дисципліни: 

Рівень А2. Змістовий модуль 1. Знайомство. Представлення себе та інших. 

 

Тема 1. Я – студент Педагогічного фахового коледжу. Граматика: Дієслово to be, to have. 

Навчання. Граматика: Типи питальних речень. 

Друзі. Аудіювання. Граматика: Числівники: Злічувані, незлічувані. 

Словосполучення для розвитку навичок усного мовлення. Звукова система мови. 

Граматика: конструкції How many? How much? 

Тема 2. Покупки. 

Граматика: Іменник. Злічувані іменники. 

Читання і письмо.  

Граматика: Ступені порівняння односкладових прикметників. 

Моя майбутня професія. Граматика: Ступені порівняння багатоскладових прикметників. 

Опрацювання лексичних, граматичних і фонетичних вправ з Workbook. 

Тема 3. Їжа. Напої. Граматика: Теперішній неозначений час. 

Робочий день. Години.  Граматика: Питальна форма теперішнього часу. 

Тема 4. Традиційна їжа під час святкувань. Граматика: Прислівники. 

Факти з історії. Граматика: Минулий час.Правильні дієслова. 

Нації та національності. Граматика: Минулий неозначений час + ago 

Повторення тем 1-4. 

Тема 5. Museology. Grammar: Сполучники. Читання професійних текстів. Термінологія 

професійних текстів. 

Домашнє читання. Львів. Визначні місця. 

Контроль модуля 1. 

 

Рівень А2. Змістовий модуль 2. Розваги і відпочинок. 

 

Тема 6. Відпочинок. Хобі. Граматика: Ступені порівняння прикметників. 

Розваги у вільний час. Граматика: Ступені порівняння прислівників. 

Тема 7. Мода. Граматика: Теперішній тривалий час. 

Одяг. Граматика: Порівняння Present Simple і Present Continuous Tenses. 

Виконання лексичних, граматичних та фонетичних вправ на закріплення та повторення 

вивченого матеріалу. 

Тема 8. Кінематографія. Граматика: Модальні дієслова. 

Музика. Граматика: Основні помилки у вимові звуків. 

Слухання та аудіювання. Діалогічне мовлення. 

Виконання лексичних, граматичних та фонетичних вправ до теми. 

Тема 9. Подорожі. Граматика: Майбутній час. 

Планування відпочинку. Правила вимови звуку h. 

Подорож в майбутнє. Граматика: Правопис слів, які мають закінчення -у 

Виконання лексичних, граматичних та фонетичних вправ до теми. 

Тема 10. Визначні місця та будівлі. Граматика: Пасивний стан. 

Інтер’єри. Граматика: Past Pаssive. Визначні пам’ятки архітектури. 

Контроль модуля 2. 
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Рівень А2. Змістовий модуль 3. Цікаві факти. 

 

  Тема 11. Спорт. Граматика: Порядок слів у питальних реченнях . 

Здоровий спосіб життя. Граматика: Дієслова часів Cont. із закінченням -ing. 

Написання коротких повідомлень. Надсилання електронних листів. 

Виконання лексичних, граматичних та фонетичних завдань до теми. 

Тема 12. Сім’я. Родинні зв’язки. Граматика: Особові і присвійні займенники. 

Читання і письмо. Граматика: Підмет, присудок, зворотні займенники. 

Спосіб життя у великих і маленьких сім’ях. Граматика: Присвійні форми займенника. 

Повторення розділу. 

Тема 13. Погодні умови. Граматика: Конструкції as..as, not as..as, enough, too. 

Природні явища. Катаклізми. Граматика: Ненаголошені слова в реченні. 

Виконання лексичних, граматичних та фонетичних завдань до теми. 

Тема 14. Навчання та книги. Граматика: Розташування конструкцій I prefer/I’dlike. 

Шкільні предмети. Граматика: Глухі приголосні звуки. 

Повторення тем. 

Тема 15. У світі професій. Робочі години. Grammar: Present Perfect. 

Читання професійних текстів. Термінологія професійних текстів. 

Контроль модуля 3 

 

Рівень А2. Змістовий модуль 4. Сучасне суспільство. Нові ідеї та винаходи. 

 

Тема 16. Транспорт.  Граматика: Модальні дієслова. 

Подорожі. Введення нових лексичних одиниць. 

Вихідні. Фонетичні вправи. Слухання. 

Домашнє читання. Виконання завдань до тексту. 

Тема 17. Новітні технології. Граматика: Інфінітив. 

Нові ідеї та винаходи сучасного суспільства. Виконання лексичних, граматичних та 

фонетичних вправ на закріплення та повторення вивченого матеріалу. 

Повторення розділу. 

Тема 18. Здоров’я. Граматика: Умовний спосіб. 

Як прожити довге і щасливе життя? Слухання та аудіювання. Діалогічне мовлення. 

Виконання лексичних, граматичних та фонетичних вправ до теми. 

Тема 19. Спілкування. Граматика: Прийменники місця. 

Мови світу. Правила вимови звуку -і: Граматика: прийменники часу. 

Виконання лексичних, граматичних та фонетичних вправ до теми. 

Тема 20. Визначні постаті в історії. Граматика: Наголошені слова в реченні. 

Виконання лексичних, граматичних та фонетичних вправ до теми. 

Контроль модуля 4. 
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5. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма) 

Усього 

У тому числі 

Практичних 
Самостійна 

робота 

1 2 3 4 

Семестр 1 

Рівень А2. Змістовий модуль 1. Знайомство. Представлення себе та інших. 

Тема 1. Я – студент Педагогічного 

фахового коледжу. 

Граматика: Дієслово to be, to have. 

3 2 1 

Навчання.Граматика: Типи питальних 

речень. 
3 2 1 

Друзі. Аудіювання. 

Граматика: Числівники: Злічувані, 

незлічувані. 

3 2 1 

Словосполучення для розвитку навичок 

усного мовлення. Звукова система мови. 

Граматика: конструкції How many? How 

much? 

3 2 1 

Тема 2. Покупки. 

Граматика: Іменник. Злічувані іменники. 
3 2 1 

Читання і письмо.  

Граматика: Ступені порівняння 

односкладових прикметників. 

2 2  

Моя майбутня професія. 

Граматика: Ступені порівняння 

багатоскладових прикметників. 

3 2 1 

Опрацювання лексичних, граматичних і 

фонетичних вправ з Workbook. 
2 2  

Тема 3. Їжа. Напої.  

Граматика: Теперішній неозначений час. 
3 2 1 

Робочий день. Години.  

Граматика: Питальна форма теперішнього 

часу. 

3 2 1 

Тема 4. Традиційна їжа під час святкувань. 

Граматика: Прислівники. 
3 2 1 
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Факти з історії. 

Граматика: Минулий час. Правильні 

дієслова. 

3 2 1 

Нації та національності. 

Граматика: Минулий неозначений час + ago 
3 2 1 

Повторення тем 1-4. 3 2 1 

Тема 5. Museology.  

Grammar: Сполучники. 
3 2 1 

Контроль модуля 1. 2 2  

Разом – модуль 1 45 32 13 

Рівень А2. Змістовий модуль 2. Розваги і відпочинок. 

Тема 6. Відпочинок. Хобі. Граматика: 

Ступені порівняння прикметників. 
3 2 1 

Розваги у вільний час. 

Граматика: Ступені порівняння 

прислівників. 

3 2 1 

Домашнє читання. 3 2 1 

Тема 7. Мода.  

Граматика: Теперішній тривалий час. 
3 2 1 

Одяг. 

Граматика: Порівняння Present Simple і 

Present Continuous Tenses. 

3 2 1 

Виконання лексичних, граматичних та 

фонетичних вправ на закріплення та 

повторення вивченого матеріалу. 

2 2  

Тема 8. Кінематографія. 

Граматика: Модальні дієслова. 
3 2 1 

Музика. Граматика: Основні помилки у 

вимові звуків. 
2 2  

Тема 9. Подорожі. 

Граматика: Майбутній час. 
3 2 1 
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Планування відпочинку. 

Правила вимови звуку h. 
3 2 1 

Подорож в майбутнє. 

Граматика: Правопис слів, які мають 

закінчення -у 

3 2 1 

Виконання лексичних, граматичних та 

фонетичних вправ до теми. 
3 2 1 

Тема 10. Визначні місця та будівлі. 

Граматика: Пасивний стан. 
3 2 1 

Інтер’єри. Граматика: Past Pаssive. 3 2 1 

Визначні пам’ятки архітектури. 3 2 1 

Контроль модуля 2. 2 2  

Разом – модуль 2 45 32 13 

Разом – семестр 1 90 64 26 

Семестр 2 

Рівень А2. Змістовий модуль 3. Цікаві факти. 

Тема 11. Спорт. Граматика: Порядок слів у 

питальних реченнях . 
2 2  

Здоровий спосіб життя.  

Граматика: Дієслова часів Cont. із 

закінченням -ing. 

3 2 1 

Написання коротких повідомлень. 

Надсилання електронних листів. 
3 2 1 

Виконання лексичних, граматичних та 

фонетичних завдань до теми. 
2 2  

Тема 12. Сім’я. Родинні зв’язки. 

Граматика: Особові і присвійні займенники. 
3 2 1 

Читання і письмо. Граматика: Підмет, 

присудок, зворотні займенники. 
3 2 1 
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Повторення розділу. 

 
3 2 1 

Тема 13. Погодні умови.  

Граматика: Конструкції as..as, not as..as, 

enough, too. 

3 2 1 

Природні явища. Катаклізми. 

Граматика: Ненаголошені слова в реченні. 
3 2 1 

Виконання лексичних, граматичних та 

фонетичних завдань до теми. 
3 2 1 

Тема 14. Навчання та книги. 

Граматика: Розташування конструкцій I 

prefer/I’dlike. 

3 2 1 

Шкільні предмети. 

Граматика: Глухі приголосні звуки. 
3 2 1 

Повторення тем. 3 2 1 

Тема 15. У світі професій. Робочі години. 

Grammar: Present Perfect. 
3 2 1 

Читання професійних текстів. Термінологія 

професійних текстів. 
3 2 1 

Контроль модуля 3 2 2  

Разом – модуль 3 45 32 13 

Рівень А2. Змістовий модуль 4. Сучасне суспільство. Нові ідеї та винаходи. 

Тема 16. Транспорт. 

 Граматика: Модальні дієслова. 
3 2 1 

Подорожі. Введення нових лексичних 

одиниць. 
3 2 1 

Домашнє читання. Виконання завдань до 

тексту. 
3 2 1 

Тема 17. Новітні технології. Граматика: 

Інфінітив. 
3 2 1 

Нові ідеї та винаходи сучасного 3 2 1 
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суспільства. 

Виконання лексичних, граматичних та 

фонетичних вправ на закріплення та 

повторення вивченого матеріалу. 

3 2 1 

Повторення розділу. 2 2  

Тема 18. Здоров’я. 

Граматика: Умовний спосіб. 
3 2 1 

Як прожити довге і щасливе життя? 

Слухання та аудіювання. 

Діалогічне мовлення. 

3 2 1 

Виконання лексичних, граматичних та 

фонетичних вправ до теми. 
2 2  

Тема 19. Спілкування. 

Граматика: Прийменники місця. 
3 2 1 

Мови світу. Правила вимови звуку -і: 

Граматика: прийменники часу. 
3 2 1 

Виконання лексичних, граматичних та 

фонетичних вправ до теми. 
3 2 1 

Тема 20. Визначні постаті в історії. 

Граматика: Наголошені слова в реченні. 
3 2 1 

Виконання лексичних, граматичних та 

фонетичних вправ до теми. 
3 2 1 

Контроль модуля 4. 2 2  

Разом – модуль 4 45 32 13 

Разом – семестр 2 90 64 26 

Разом – курс 1 180 108 52 

 

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

___I__ семестр 

 

№ 

з/п 

 

 

Кількість годин 

 

 

Не передбачено  

  Разом за _I__ семестр  
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Перелік практичних занять 

для студентів денної форми навчання 

__ I___ семестр 

 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1 Я – студент. Граматика: Дієслово to be, to have. 2 

2 
Навчання у Педагогічному фаховому коледжі.  

Граматика: Типи питальних речень. 

 

2 

3 
Друзі. Аудіювання. 

Граматика: Числівники: Злічувані, незлічувані. 

 

2 

4 

Словосполучення для розвитку навичок усного мовлення. Звукова 

система мови. 

Граматика: конструкції  How many? How much? 

2 

5 
Покупки. 

Граматика: Іменник. Злічувані іменники.  
2 

6 
Читання і письмо.  

Граматика: Ступені порівняння односкладових прикметників. 
2 

7 
Моя майбутня професія. 

Граматика: Ступені порівняння багатоскладових прикметників. 

 

2 

8 Тest.  

2 

9 
Їжа. Напої.  

Граматика: Теперішній неозначений час. 
2 

10 
Робочий день. Години.  

Граматика: Питальна форма теперішнього часу. 
2 

11 
Традиційна їжа під час святкувань. 

Граматика: Прислівники. 
2 

12 
Факти з історії. 

Граматика: Минулий час.Правильні дієслова. 
2 

13 
Нації та національності. 

Граматика: Минулий неозначений час + ago 
2 

14 Повторення тем 1-4. 2 

15 
Museology.  

Grammar: Сполучники. 
2 

16 Контроль модуля 1. 2 
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17 Відпочинок. Хоббі. Граматика: Ступені порівняння прикметників. 2 

18 

Розваги у вільний час. 

Граматика: Ступені порівняння прислівників. 
2 

19 Домашнє читання. 2 

20 

Мода.  

Граматика: Теперішній тривалий час. 
2 

21 

Одяг. 

Граматика: Порівняння Present Simple і Present Continious Tenses. 
2 

22 

Виконання лексичних, граматичних та фонетичних вправ на 

закріплення та повторення вивченого матеріалу. 
2 

23 

 Кінематографія. 

Граматика: Модальні дієслова. 
2 

24 

Музика. 

Граматика: Основні помилки у вимові звуків. 
2 

25 

Подорожі. 

Граматика: Майбутній час. 
2 

26 

Планування відпочинку. 

Правила вимови звуку h. 
2 

27 

Подорож в майбутнє. 

Граматика: Правопис слів, які мають закінчення -у  
2 

28 Виконання лексичних, граматичних та фонетичних вправ до теми. 2 

29 

Визначні місця та будівлі. 

Граматика: Пасивний стан. 
2 

30 

Інтер’єри. 

Граматика: Past Pаssive. 
2 

31 Визначні пам’ятки архітектури. 2 

32 Контроль модуля 2. 2 

  

Разом за _I_семестр 

 

64 
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Перелік практичних занять 

для студентів денної форми навчання 

__ІI___ семестр 

 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1 
Спорт.  

Граматика: Порядок слів у питальних реченнях . 
2 

2 
Здоровий спосіб життя.  

Граматика: Дієслова часів Cont. із закінченням -ing. 
2 

3 
Написання коротких повідомлень. 

Надсилання електронних листів. 
2 

4 Виконання лексичних, граматичних та фонетичних завдань до теми. 2 

5 
Сім’я. Родинні зв’язки. 

Граматика: Особові і присвійні займенники. 
2 

6 
Читання і письмо.  

Граматика: Підмет, присудок, зворотні займенники. 
2 

7 Повторення розділу. 2 

8 
Погодні умови.  

Граматика: Конструкції as..as, notas..as, enough, too 
2 

9 
Природні явища. Катаклізми 

Граматика: Ненаголошені слова в реченні. 
2 

10 Виконання лексичних, граматичних та фонетичних завдань до теми. 2 

11 
Навчання та книги. 

Граматика: Розташування прикметників I prefer/I’dlike 
2 

12 
Шкільні предмети. 

Граматика: Глухі приголосні звуки. 
2 

13 Повторення тем. 2 

14 
У світі професій.Робочі години. 

Grammar: Present Perfect. 
2 

15 Читання професійних текстів. Термінологія професійних текстів. 2 

16 Контроль модуля 3 2 

17 Транспорт. 2 
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 Граматика: Модальні дієслова. 

18 Подорожі.  2 

19 Домашнє читання. 2 

20 
Новітні технології.  

Граматика: Інфінітив. 
2 

21 Нові ідеї та винаходи сучасного суспільства. 2 

22 
Виконання лексичних, граматичних та фонетичних вправ на 

закріплення та повторення вивченого матеріалу. 
2 

23 Повторення розділу. 2 

24 
Здоров’я. 

Граматика: Умовний спосіб. 
2 

25 
Як прожити довге і щасливе життя? Слухання та аудіювання. 

Діалогічне мовлення. 
2 

26 Виконання лексичних, граматичних та фонетичних вправ до теми. 2 

27 
Спілкування. 

Граматика: Прийменники місця. 
2 

28 

Мови. 

Правила вимови звуку -і: 

Граматика: прийменники часу. 

2 

29 Виконання лексичних, граматичних та фонетичних вправ до теми. 2 

30 
Визначні постаті в історії. 

Граматика: Наголошені слова в реченні. 
2 

31 Виконання лексичних, граматичних та фонетичних вправ до теми. 2 

32 Контроль модуля 4. Повторення. 2 

 Разом за _ІI_семестр 64 
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Самостійна робота 

 

Номер 

тижня 
Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1 Виконання вправ з Workbook. Складання запитань різних типів. 1 

2 Вправи. Підготовка до розповіді на задану тему. 1 

3 

Відпрацювання автоматизму навичок усного мовлення у 

лексичних вправах за допомогою підручника Longman dictionary 

of contemporary English. 

1 

4 Незлічувані іменники. Вправи. 1 

5 Граматичні вправи. 1 

6 Заперечна форма теперішнього часу. 1 

7 Розучування активної лексики до теми. 1 

8 Граматичні вправи. 1 

9 Виконання письмових вправ.  1 

10 Вимова звуків у закінченнях правильних дієслів минулого часу. 1 

11 
Підготовка до усної розповіді на задану тему з використанням 

засвоєної лексики. 
1 

12 
Професійна термінологія. Активний словник. Пошукова інтернет-

діяльність студента. 
1 

13 
Техніка перекладу англійських текстів. Виконання завдань на 

перевірку засвоєного краєзнавчого матеріалу. 
1 

14 Розучування активної лексики до теми. 1 

15 Граматичні вправи. 1 

16 Підготовка до усної розповіді. 1 

17 Складання діалогів за допомогою активної лексики до теми. 1 

18 
Вправи на вимову звуків у дієсловах минулого та минулого 

тривалого часу. 
1 

19 Розучування активної лексики до теми. Граматичні вправи. 1 

20 Підготувати усну тему 1 
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21 

Відпрацювання автоматизму навичок усного мовлення у 

лексичних вправах за допомогою підручника Longman dictionary 

of contemporary English. 

1 

22 Складання діалогів. 1 

23 Виконання вправ з Workbook. 
1 

 

24 Засвоєння нового граматичного матеріалу.  1 

25 
Підготовка до усної розповіді на задану тему з використанням 

засвоєної лексики. 
1 

26 Робота з інтернет ресурсом. 1 

 Разом за _І_семестр 26 

1 
Розучування активної лексики до теми. 

Граматичні вправи. 
1 

2 Вправи. Підготовка до розповіді на задану тему. 1 

3 Есе на тему: Спортивні змагання у коледжі.  1 

4 

Відпрацювання автоматизму навичок усного мовлення у 

лексичних вправах за допомогою підручника Longman dictionary 

of contemporary English. 

1 

5 Родинне дерево. 1 

6 Граматичні вправи. 1 

7 
Виконання завдань для повторення засвоєного навчального 

матеріалу. 
1 

8 
Розучування активної лексики до теми. 

Граматичні вправи. 
1 

9 Підготовка усної розповіді на задану тему. 1 

10 
Слухання та аудіювання. 

Виконання вправ. 
1 

11 
Фонетичні вправи для автоматизації вимови глухих приголосних 

звуків у словах. 
1 

12 
Підготовка до усної розповіді на задану тему з використанням 

засвоєної лексики. 
1 
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13 
Розучування активної лексики до теми. 

Граматичні вправи. 
1 

14 
Професійна термінологія. Активний словник. Пошукова інтернет-

діяльність студента. 
1 

15 
Розучування активної лексики до теми. 

Виконання письмових вправ. 
1 

16 Підготовка до усної розповіді. 1 

17 Підготовка до усної розповіді. 1 

18 
Розучування активної лексики до теми. 

Виконання письмових вправ. 
1 

19 Робота з інтернет джерелами. 1 

20 Граматичні вправи. 1 

21 
Розучування активної лексики до теми. 

Виконання письмових граматичних вправ. 
1 

22 Складання діалогів. 1 

23 Виконання вправ. 1 

24 Розучування активної лексики до теми. 1 

25 Опис зовнішності. 1 

26 Повторення часів. Підготовка до тесту. 1 

 Разом за _ІІ_семестр 26 

 

6. Методи навчання 

 Пояснювально-ілюстративний. 

 Репродуктивний. 

 Проблемний. 

 Частково-пошуковий. 

 Дослідницький. 

7. Форми контролю успішності навчальної діяльності студентів 

 усне опитування; 

 перевірка письмових завдань; 

 тестування; 

 модульний контроль;  
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8. Оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна 

кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність під час семестру становить  100 

балів. 

 

 
 

Поточний контроль та самостійна робота 
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30 10 15+15 20 10 100 

Питання, які винесені на іспит з дисципліни 

 

Іспит з іноземної мови передбачений навчальним планом для студентів спеціальності 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство у другому семестрі. Іспит передбачає перевірку і оцінку 

сформованості у студентів іншомовної комунікативної компетентності рівня А2 згідно з 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Під час іспиту студенти повинні 

продемонструвати володіння англійською мовою в усній та письмовій формах на базі 

лексичного та граматичного запасу в обсязі програмних вимог. 

Іспит складається з трьох питань і оцінюється у 100 балів:  

1. Підсумковий тест   2.Аудіювання  3.Комунікативний аспект 

 

І питання –  ТЕСТ  (READING AND WRITING)   50 балів 

 Виконання тестових завдань на перевірку навичок читання, а також знань з граматики, 

лексики та матеріалу професійного  спрямування. 

При виконанні тестових завдань закритого і відкритого типу студент отримує по 1 балу за 

кожну правильну відповідь. 

ІІ питання – Аудіювання  (LISTENING)   20 балів 

 Для перевірки аудіативних умінь (слухання й розуміння усного мовлення) студентам 

пропонується прослухати незнайомі тексти двічі. Після прослуховування студенти усно та 

письмово виконують завдання на розуміння фактичного змісту сприйнятих на слух текстів, 

відтворюють послідовність подій; встановлюють смислові, причинно-наслідкові зв’язки.  
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Усі завдання складені відповідно до орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних 

досягнень студентів ВНЗ немовних спеціальностей рівня А2, а також обсягу навчального 

матеріалу чинної програми з дисципліни.  

Для письмової перевірки аудіативних умінь викладач добирає тестові завдання закритого типу 

з вибором однієї правильної відповіді серед кількох запропонованих варіантів (по 1 балу за 

кожну правильну відповідь).  

ІІІ питання – Комунікативний аспект (Speaking )    30 балів 

Передбачає перевірку сформованості у студентів мовної, комунікативної та професійної 

компетентності в усній формі, вміння формулювати думки в різних видах мовленнєвої 

діяльності і сферах спілкування; знання граматичних засад англійської мови; оцінювання 

лексичного запасу, його вільного використання в рецептивних та продуктивних видах 

мовленнєвої діяльності на задані теми: 

 

1. Я - студент 

2. Моє студентське життя  

3. Моя особистість 

4. Друзі 

5. Проведення вільного часу. Хобі. 

6. Магазини та покупки 

7. Їжа та напої.  

8. Країни та національності 

9. Традиційні святкування та фестивалі в англомовних країнах 

10. Тваринний світ 

11. Мода і одяг 

12. Розваги 

13. Музика 

14. Подорожі 

15. Музеї 

16. Визначні пам’ятки архітектури 

17. Визначні постаті  

18. Моя майбутня професія 

19. Міста та визначні споруди 

20. Спорт 

21. Сімейні зв’язки 

22. Погода 

23. Книги. Навчання. 

24. Робота.  

25. Робочі години. Часткова зайнятість. 

26. Транспорт 

27. Наука та технології 

28. Здоров’я. Здоровий спосібжиття. 

29. Мови та спілкування.  

30. Зовнішність 
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Перелік граматичних тем: 

 

1. Відмінювання дієслова to be, to have в Present Simple Tense 

2. Питальна форма в Present Simple 

3. Іменник. Злічувані та незлічувані іменники 

4. Конструкції How many/ how much 

5. Множина іменника 

6. Теперішній неозначений час. Стверджувальна, заперечна, запитальна форми 

7. Сполучники 

8. Числівники 

9. Минулий неозначений час. Правильні та неправильні дієслова 

10.  Past Simple та –ago 

11. Займенник 

12. Ступені порівняння прикметників та прислівників 

13. Тривалі часи 

14. Модальні дієслова 

15. Майбутній час 

16. Пасивний стан 

17. Будова речення. Порядок слів у питальних реченнях 

18. Present Perfect 

19. Інфінітив 

20. Умовний спосіб 

21. Прийменники місця і часу 

22. Наголос в реченні 

 

Формула розрахунку балів виведення підсумкової оцінки. 

 Оцінку за семестр умовно позначимо латинською літерою А, де 

     А1-100 балів за І семестр 

     А2- 100 балів за ІІ семестр 

з яких виводимо Ас- середнє арифметичне за обидва семестри  

А1+А2 

2 

 Оцінку за підсумкову екзаменаційну роботу (Тест + Аудіювання + Комунікативний 

аспект = 100 балів) умовно позначимо літерою В 

Таким чином,  

Ас + В  
                                         2  

 

 

= Ас 

=   РЕЗУЛЬТАТ 
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ШКАЛА ПОКАЗНИКІВ КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ 

 ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА РІВНІ А2 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО 

 

Навчальні досягнення студентів 

Показники 

критеріїв 

у балах 

Показники 

критеріїв 

за шкалою 

ECTS 

Показники 

критеріїв за 

національною 

шкалою 

Рекомендації щодо 

складання іспиту 

про володіння 

іноземною мовою 

на рівні А1/ А2  

Демонструє відмінні результати 

відповідно до визначених критеріїв 

та їх дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності 

100 ÷ 90 A відмінно рекомендовано 

Демонструє дуже хороші результати 

відповідно до визначених критеріїв 

та їх дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності 

90 ÷ 81 B дуже добре рекомендовано 

Демонструє хороші результати 

відповідно до визначених критеріїв 

та їх дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності 

80 ÷ 71 C добре рекомендовано 

Демонструє достатні результати 

відповідно до визначених критеріїв 

та їх дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності  

70 ÷ 61 D задовільно 
не 

рекомендовано 

Демонструє задовільні результати 

відповідно до визначених критеріїв 

та їх дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності  

60 ÷ 51 E задовільно не рекомендовано 

Демонструє незадовільні результати 

відповідно до визначених критеріїв 

та їх дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності.  

50 ÷ 21 FX незадовільно 
не 

рекомендовано 

Не володіє іншомовною 

комунікативною компетенцією 
20 ÷ 0 F незадовільно 

не 

рекомендовано 
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9. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, 

МЕТОДИЧНИХ ТА   ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Основні джерела: 

1. Capel A., Sharp W. Obective Key. A2 English Profile. Cambridge University Press, 2013. 199 

p. 

2. Тучина Н.В., Меркулова Т.К. Англійська мова: Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів. Харків: Торсинг, 2007 

 

Додаткові джерела: 

1. Evans, Virginia Round Up 3. English Grammar Practice. Pearson Education Limited, 2003. 

2. McCarthy, Michael; O'Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Elementary/. Cambridge 

University Press, 1999. 

3. Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2003. 

4. Ісаєва Г.Т. Improve your English. Посібник з англійської мови для самостійної роботи. 

Львів: ПАІС, 2010. 

5. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International 

Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. Львів: 

Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України) 

6. Falk, Randee. Spotlight on the USA. Oxford University Press, 1993. 

7. Sheerin S., Seath J., White G. Spotlight on Britain. Second edition. Oxford University Press, 

1993. 

8. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. Pearson 

Education Limited, 2003. 

 

   Інтернет ресурси: 

 

1. Duolingo  

2. LearnEnglish  

3. Situational English  

4. BBC Learning English  

5. Real-english.com  

https://www.duolingo.com/
http://www.learnenglish.de/
http://situationalenglish.blogspot.ru/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://real-english.com/
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ЗРАЗОК 

ПІДСУМКОВИЙ ІСПИТ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

для студентів першого курсу Педагогічного коледжу 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Рівень – A2 

 

Mark your answers on the answer sheet 
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ПІДСУМКОВИЙ ІСПИТ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

для студентів першого курсу Педагогічного коледжу 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Рівень – A2 

 

Mark your answers on the answer sheet 
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Mark your answers on the answer sheet. 

Write your answer clearly in BLOCK LETTERS. 

 

ANSWER SHEET 

Candidate Name  Test №  

 

Listening  

Part 1  Part 2 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

           

 
 

 Part 3 

11 12 13 14 15 

     

 
 

Part 4 

16  

17  

18  

19  

20  

 

    TOTAL___________              

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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   TOTAL___________ 

Mark your answers on the answer sheet. 

Write your answer clearly in BLOCK LETTERS. 

 

ANSWER SHEET 

Candidate Name  Test №  

 

READING AND WRITING 

Part 1  Part 2 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 
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