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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму навчальної дисципліни «Перша іноземна мова» розроблено для студентів 

першого та другого курсів факультету міжнародних відносин Львівського національного 

університету імені Івана Франка, які навчаються за освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра напрямів 6.030201  – «Міжнародні відносини»,  6.030202 – 

«Міжнародне право»,  6.030203 – «Міжнародні економічні відносини»,  6.030204 – 

«Міжнародна інформація», 6.030205  – «Країнознавство», 6.030206 – «Міжнародний 

бізнес».  

Програма є невід’ємною складовою частиною системи безперервної професійної 

підготовки фахівців у галузі міжнародних відносин. Курс навчання триває 2 роки. 

Загальна кількість кредитів становить 23,5, у тому числі за I семестр – 8, за II семестр – 

4,5, за III – семестр 6, за IV семестр – 5 кредитів. 

Навчальна програма з вивчення іноземної мови на факультеті міжнародних 

відносин розроблена таким чином, щоб надати можливість студентам якомога 

ефективніше розвинути мовленнєву компетенцію і надалі вільно використовувати набуті 

знання, працюючи з або у іноземномовному академічному та професійному середовищі. 

Навчальна програма з дисципліни «Перша іноземна мова» передбачає формування 

у студентів комунікативної компетенції, зокрема лінгвістичної, лінгвокраїнознавчої та 

соціокультурної, які вкрай необхідні для адекватної поведінки в реальних ситуаціях 

академічного середовища, і є загальними для студентів різних спеціальностей факультету.  

Лінгвістична компетенція – це здатність розуміти та продукувати вивчені або 

аналогічні їм висловлювання, а також потенційна здатність розуміти нові, невивчені 

висловлювання. Відтак лінгвістична компетенція передбачає оволодіння певною сумою 

формальних знань і відповідних їм навичок, пов'язаних із різними аспектами мови: 

фонетикою, лексикою, граматикою.  

Лінгвокраїнознавча компетенція охоплює знання та правила використання таких 

слів і висловів, що називають предмети, явища, факти, ідеї, яких або немає у своїй країні, 

або називаються вони інакше, тобто без еквівалентної лексики. 

Соціокультурна компетенція передбачає ознайомлення студентів з національно-

культурною специфікою мовленнєвої поведінки і здатність користуватися елементами 

соціокультурного контексту, релевантними для породження і сприйняття мовлення з 

точки зору носіїв мови. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ 

 

Основна мета вивчення першої іноземної мови (1-2 курси) на факультеті 

міжнародних відносин полягає у набутті студентами іншомовної комунікативної 

компетенції, тобто сформуванні у студента вміння здійснювати іншомовне мовленнєве 

спілкування в реальних ситуаціях.    

Завдання з дисципліни «Перша іноземна мова» полягає в навчанні, розвитку, 

поглибленні та удосконаленні різних видів мовленнєвої компетенції, монологічного та 

діалогічного мовлення, аудіювання, читання, письма та перекладу. 

Відповідно до стандартів ГСВО МОН України, опрацювавши програму навчальної 

дисципліни «Перша іноземна мова», студенти повинні набути такого комплексу навичок 

усної та писемної комунікації:  

 

у лексико-граматичній площині засвоїти 



 

 

 лексичний мінімум 

 знання якого дає студентам можливість вільно вести бесіду галузевого 

спрямування (професійно-орієнтованого) та одержувати інформацію з 

іноземних письмових та усних джерел; 

 ділових контактів, ділових зустрічей, нарад; 

 регіональних та соціальних відмінностей між Україною та країною, мову якої 

вивчають; 

 основ міжкультурної свідомості; 

 комп’ютерних (інформаційних) технологій. 

 низку абревіатур, фахових термінів; 

 основи  

 мовленнєвого етикету спілкування; 

 мовно-комунікативного рівня проведення презентацій; 

 лінгвістичних методів аналітичного опрацювання іншомовних джерел; 

 лексично-граматичний мінімум забезпечення презентацій; 

 професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум; 

 граматичний матеріал іноземної мови; 

 

у площині аудіювання 

 

 уміти сприймати мовлення іншої/інших осіб; 

 розуміти тексти побутової, культурологічно-країнознавчої, суспільно-політичної, 

професійно-орієнтованої тематики; 

 

у площині усного мовлення 

 

 діалогічне (структура діалогу загальнонаукового характеру; побудова діалогу за 

змістом тексту; мовленнєвого етикету спілкування: мовні моделі звертання, 

ввічливості, вибачення, погодження тощо; особливостей діалогу професійно-

орієнтованого характеру; проводити обговорення проблем загальнонаукового та 

професійно-орієнтованого характеру) та 

  монологічне мовленням (логічне та аргументоване висловлення власної думки; 

підготовка та проведення презентацій, доповідей у пофесійно-орієнтованій галузі). 

 

у площині читання опанувати 

 

 ознайомче та пошукове читанням з визначеною кількістю без словника; 

 читання з визначеною кількістю невідомих слів із використанням словника; 

 методи дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури; 

 користування професійно-орієнтованими іншомовними джерелами; 

 методику пошуку нової інформації в іншомовних джерелах; 

 навички роботи з електронними іншомовними джерелами; 

 

у площині письма навчитися 

 

 грамотно писати; 

 письмово викладати свої думки; 

 основам ділового листування;  

 лексики, граматики, синтаксису ділового етикету та культурологічного аспекту; 

 анотувати та реферувати іншомовні джерела; 



 

у площині перекладу засвоїти 

 

 елементи усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі ділових 

контактів, ділових зустрічей, нарад; 

 основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел; 

 основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел; 

 комп’ютерний перекладом великих обсягів іншомовної інформації; 

 

Тематика текстів для читання та перекладу співвідноситься з тематикою для усного 

мовлення. (Згідно ОПП ГСВО МОНУ) 

 

Пропонована навчальна програма є основою для розробки робочої навчальної 

програми з дисципліни «Перша іноземна мова».  

 

1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ 

 

Шифр умінь 

та змістових 

модулів 

 

Зміст умінь, що забезпечується 

 
У виробничих умовах, опрацьовуючи професійно-орієнтовані 

іншомовні (друковані та електронні) джерела за допомогою 

відповідних методів: 

З. 13. 01 

- пристосовуватися до нових умов (нових людей, нових мовних 

засобів, нових способів дії), мобілізувати інші власні компетенції 

(шляхом спостереження, інтерпретації результатів спостереження, 

індукції, запам’ятовування тощо) та поповнювати лексичний і 

граматичний матеріал 

З. 13. 02 

- використовуючи інформаційні технології (інформативні бази даних, 

гіпертексти, системи навігації, пошуку інформації тощо) та 

іншомовну інформацію (текст, звук, відео) на електронних носіях 

(включаючи CD-ROM носії та мережу Internet), розширювати 

лексичний та граматичний мінімум 

 
Застосовуючи лексико-граматичний мінімум у певній галузі, під час 

усних ділових контактів, із використанням прийомів і методів усного 

спілкування і відповідних комунікативних методів: 

З. 14. 01 - проводити обговорення проблем  загальнонаукового та професійно-

орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння 

З. 14. 02 

- проводити усний обмін інформацією в процесі повсякденних і 

ділових контактів (ділових зустрічей, нарад тощо) з метою 

отримання інформації, необхідної для вирішення певних завдань 

діяльності 

З. 14. 03 - готувати доповідь-презентацію у певній професійно-орієнтованій 

галузі 

З. 14. 04 

 
- розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери й 

ситуації спілкування 

З. 14. 05 - будувати діалог за змістом тексту 

 Використовуючи лексико-граматичний мінімум у певній галузі та 



іншомовні (друковані та електронні) джерела, в умовах письмових 

ділових контактів із використанням прийомів і методів письмового 

спілкування та відповідних методів оформлення ділової документації: 

З. 15. 01 
- робити записи, виписки, складання плану тексту, письмове 

повідомлення, що відображає певний комунікативний намір 

З. 15. 02 - вести ділове листування, використовуючи фонові культурологічні та 

країнознавчі знання 

З. 15. 05 - фіксувати інформацію, отриману під час читання тексту 

З. 15. 06 - реалізувати комунікативні наміри на письмі 

З. 16. 01 

У виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, 

користуючись професійно-орієнтованими іншомовними  

(друкованими та електронними) джерелами, за допомогою 

відповідних методів здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче 

читання 

 

У виробничих умовах, користуючись лексико-граматичним 

мінімумом та професійно-орієнтованими іншомовними (друкованими 

та електронними) джерелами, за допомогою відповідних методів 

проводити: 

З. 16. 02 
- аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання 

інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно-

виробничої діяльності 

З. 17. 01 
Під час виконання професійних обов'язків, використовуючи 

комп'ютерні системи автоматизованого перекладу та електронні 

словники, робити переклад іншомовної інформації 

З. 18. 01 

У виробничих умовах під час усного та письмового спілкування за 

допомогою відповідних методів застосовувати компоненти 

соціолінгвістичної компетенції для досягнення взаємного 

порозуміння 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.2 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

ГЕ. 07 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 
 

З. 13. 01. 01 Дослідження іншомовної оригінальної літератури та 

розширення лексико-граматичних навичок. 
32 

З. 13. 01. 02 

Структура складнопідрядного речення. 

Формальні ознаки: побудовчі слова – сполучники, сполучні 

слова, відносні займенники. 

6 

З. 13. 02. 01 Електронні іншомовні джерела. 6 

З. 13. 02. 02 
Лексичний мінімум комп'ютерних (інформаційних) 

технологій. 
4 

З. 13. 02. 03 Рецептивні й продуктивні навички словотворення. 12 

З. 14. 01. 01 Структура діалогу загальнонаукового характеру. 4 



З. 14. 01. 02 Особливості діалогу професійно-орієнтованого характеру. 5 

З. 14. 02. 01 
Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, 

нарад. 
12 

З. 14. 02. 02 
Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, 

ввічливості, вибачення, погодження тощо. 
8 

З. 14. 02. 03 

Граматичні форми й конструкції, що означають суб’єкт дії, 

дію, об’єкт дії, характеристику дії, необхідність, бажаність, 

можливість дії, умовні дії, логіко-смислові зв’язки. 

15 

З. 14. 03. 01 Методика та порядок презентації. 8 

З. 14. 03. 02 Лексико-граматичний мінімум забезпечення презентацій. 12 

З. 14. 03. 03 Мовно-комунікативний рівень проведення презентацій. 22 

З. 14. 04. 01 Професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум. 34 

З. 14. 04. 02; 

З. 14. 05. 02 
Аудіювання та говоріння. 44 

З. 14. 04. 03 
Монологічне повідомлення професійного характеру з 

визначеним терміном мовлення. 
18 

З. 14. 05. 01 Професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум. 32 

З. 14. 05. 03 
Елементи усного перекладу інформації іноземною мовою в 

процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. 
10 

З. 14. 05. 04 
Граматика для усного мовлення та письмового викладу 

інформації. 
24 

З. 15. 01. 01 
Лексико-граматичні засоби релевантного відтворення 

комунікативних намірів на письмі. 
14 

З. 15. 04. 02 
Лінгвістичні особливості анотування та реферування 

іншомовних джерел. 
5 

З. 15. 05. 01 
Абревіатури фахових термінів у певній професійно-орієнтованій 

галузі. 
6 

З. 15. 06. 01 

Методи реалізації на письмі комунікативних намірів 

(установлення ділових контактів, нагадування, вираження 

прохання, згоди / незгоди, відмови, вибачення, подяки). 

8 

З. 16. 01. 01 Ознайомче читання з визначеною швидкістю без словника. 8 

З. 16. 01. 02 Пошукове читання з визначеною швидкістю. без словника. 10 

З. 16. 01. 03 
Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих слів (з 

використанням словника). 
8 

З. 16. 02. 02 
Лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних 

джерел. 
8 

З. 17. 01. 01 
Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних 

джерел. 
18 

З. 17. 01. 02 Комп’ютерний переклад іншомовної інформації. 4 

З. 17. 01. 03 Посткомп’ютерне редагування перекладу. 8 

З. 18. 01. 01 

Лексичний мінімум найменувань установ, організацій, назв 

керівних посадових осіб, назв предметів, процесів та 

операцій, фактів тощо у різних сферах життя. 

12 

З. 18. 01. 02 

Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та 

відносини; географічні, демографічні, економічні та політичні 

дані) конкретної країни світу, мова якої вивчається. 

18 

З. 18. 01. 03 
Лексичний мінімум основ міжкультурної свідомості з 

визначенням взаємостосунків і взаємовідносин. 
10 

З. 18. 01. 04 
Лексичний мінімум регіональних та соціальних відмінностей 

між Україною та країною, мову якої вивчають. 
10 

 

2.5.  Самостійна робота студента: 



(денна форма навчання)   

 

Основне завдання вищої освіти полягає у тому, щоб дати студенту можливість 

здобути необхідні знання. Але не менш важливим є навчити студента вчитися. Оволодіння 

уміннями та навичками самоосвітньої діяльності є найважливішою умовою здійснення 

безперервної освіти. 

Відтак, самостійна робота студента (СРС) є основним засобом засвоєння 

навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною 

складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. 

Самостійна робота студентів передусім повинна забезпечити системність та 

послідовність засвоєння і поглиблення знань, цілеспрямоване та усвідомлене застосування 

розумових процесів, мобільність і критичність мислення, практичне опанування засобів та 

методів збору та обробки інформації, розвиток творчого потенціалу. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи визначається навчальним 

планом дисципліни іноземна мова і становить для студентів першого курсу 144 години (I 

семестр) і 26 годин (II семестр), другого курсу 126 годин (III семестр) і 95 годин (IV 

семестр). Загалом для самостійного опрацювання матеріалу курсу програма навчальної 

дисципліни  «Іноземна мова» передбачає 391 годину. 

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни іноземна мова складається з таких 

видів роботи: 

 

- підготовка до аудиторних занять: виконання вправ, письмових домашніх завдань 

тощо; 

- написання есе, творів, статей тощо; 

- вивчення навчальної літератури, окремих тем, які передбачені робочою програмою 

для самостійного опрацювання; 

- читання, реферування та переклад текстів; 

- опрацювання творів, які пропонуються на домашнє читання; 

- підготовка презентацій, доповідей, проектів тощо на запропоновану викладачем 

тему; 

- підготовка круглих столів, дискусій, диспутів тощо; 

- проведення порівняльної характеристики вивчених явищ; 

- розв’язування тестових завдань для самоконтролю; 

 

Рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни, який виноситься на самостійне 

опрацювання, як і матеріалу, який опрацьовується під час аудиторних занять, перевіряється 

шляхом підсумкового контролю.    

 

 

 

 

2. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА 

ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Рекомендована література 

 

Базова 
 

1. Практичний курс англійської мови. О.Р. Зарума, Н.О. Михайленко, О.М. Сащин, С.В. 

Тхоровська. – Вінниця:  Нова Книга, 2008. 

2. Граматика англійської мови. Т.В. Барановська – Київ: ТОВ «ВП Логос-М», 2006. 

3. Грамматика английского языка. В.Л. Каушанская и др. – Москва, 2000. 



4. Сборник упражнений по грамматике английского языка. В.Л. Каушанская и др. – 

Москва, 2000. 

5. EvansV., Dooley J. Upstream Upper Intermediate B2 + –  Express Publishing, 2003. 

6. Hewings M. Advanced Grammar in USE. – Cambridge University Press, 1999. 

7. Thompson A., Martinet A. A Practical English Grammar Exercises 1,2. – Oxford University 

Press, 2006. 

8. Vince M. Macmillan Grammar in Context. Intermediate. – Macmillan, 2009. 

9. Vince M. Emmerson P. English Grammar and Vocabulary. First Certificate. – Macmillan, 

2003. 

 

  

Допоміжна 

 

1. Долінська Н.В., Ярмова О.В., Лосєва І.В. Методичні вказівки з домашнього читання 

для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів:ЛНУ ім.. І Франка, 2010. 

2. Іщенко Н.С. Методичні вказівки з теми «Словотворення». – Львів: ЛНУ ім. І Франка, 

2008. 

3. Ярмола О.В. Методичні вказівки з теми Crime and Punishment. – Львів: ЛНУ ім. І 

Франка, 2008.  

4. Шолота Х.В., Антохів-Сколоздра Л.М. Political and Business English. – Львів: ЛНУ ім. 

І Франка, 2005. 

5. Evans V. CPE Use of English. Express Publishing.  Cambridge – 1999. 

6. Evans V. "Grammar Way"  Express Publishing, 2003. 

7. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate. Cambridge 

University Press, 2005. 

8. McCarthy M., O’Dell F. English Phrasal Verbs in Use. Cambridge University Press, 2005. 

9. Prodromou L. Grammar and Vocabulary for First Certificate. Longman, 2007. 

10. Watcyn-Jones P. Test Your Idioms. Penguin English Guides, 2008. 

11. Watcyn-Jones P., Jake Allsop.  Test Your Phrasal Verbs. Penguin English Guides, 2008. 

12. Watcyn-Jones P., Jake Allsop.  Test Your Preposition. Penguin English Guides, 2008. 

13. Wyatt R. Test your vocabulary for FCE. Penguin English Guides, 2008. 

14. Watcyn-Jones P., Jake Allsop.  Test your Grammar and Usage for FCE.  Penguin English 

Guides, 2008. 

  

15. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 

 

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо формування навчально-методичних 

комплексів дисципліни при кредитно-модульній системі організації навчального процесу 

оцінювання  знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна  

кількість  балів  при  оцінюванні  знань  студентів становить  за  поточну  успішність  50  

балів та 50 балів за відповідь на екзамені/заліку. 

При  оформленні  документів  за екзаменаційну  сесію  використовується  таблиця  

відповідності   оцінювання  знань  студентів  за  різними  системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За  національною   шкалою 

Екзаменаційна 

оцінка,оцінка з 

диференційованого  

заліку  

Залік 

A 90-100 5 Відмінно  



B 81-89 
           4 

Дуже  добре  

Зараховано C 71-80 Добре 

D 61-70 
            3 

Задовільно 

E 51-60 Достатньо 

 

Критеріями виставлення оцінки є: 

 

Оцінка Код оцінки Ознаки 

відмінно 5 

Студент повністю володіє фактичним 

матеріалом курсу; здатний самостійно 

робити висновки і узагальнення; 

практично застосовує теоретичні 

знання. 

добре 4 

Студент володіє фактичним матеріалом 

курсу, але допускає окремі, неістотні 

помилки; висновки і узагальнення, 

зроблені ним,  є неповні; практичне 

застосування теоретичних знань 

містить окремі недоліки. 

задовільно 3 

Студент володіє фактичним матеріалом 

курсу, але припускається істотних 

помилок; не в змозі самостійно робити 

висновки і узагальнення чи практично 

застосувати теоретичні знання. 

незадовільно 2 

Студент не володіє фактичним 

матеріалом курсу; припускається 

грубих помилок; не може зробити 

висновки і узагальнення чи практично 

застосувати теоретичні знання. 

не з’явився 1 Студент відсутній на іспиті чи 

недопущений до здачі іспиту. 

 

Розрахунок відповідності оцінки балам здійснюється за допомогою таблиці, 

запропонованої у Методичних рекомендаціях щодо формування навчально-методичних 

комплексів дисципліни при кредитно-модульній системі організації навчального процесу 

(див. шкалу оцінювання). 

 

16. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення як аудиторних занять, так і 

виноситься для самостійної роботи і має на меті перевірку рівня здобутих знань та 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи.  

Форми проведення поточного контролю під час аудиторних занять визначаються 

навчальною доцільністю: словникові диктанти, усне опитування, контрольні роботи, 

контрольні зрізи знань, модулі. Самоконтроль переважно практикується у формі тестів, 

які студенти виконують у час, відведений для самостійної роботи і перевіряються 

викладачем  аудиторно.  

Протягом  семестру  проводяться два обов’язкові модулі, а також інші види 

поточного та підсумкового контролю, про які викладач повідомляє студентів на першому 

занятті.   

Семестровий контроль проводиться у такій формі: перший семестр – іспит, другий 

семестр – залік, третій семестр – іспит, четвертий семестр – залік.  



Форма проведення іспиту може бути різною: письмовою, усною, комбінованою 

(письмово-усною). Форму прийняття екзамену визначає викладач, керуючись 

особливостями предмету та специфікою опрацьованого матеріалу, який виноситься на 

контроль. 

Складання письмового екзамену передбачає письмову відповідь студента на 

екзаменаційні питання та усну співбесіду з викладачем. 

Кожне з питань білету оцінюється за п’ятибальною шкалою, а зауваження 

вписуються викладачем на полях письмової роботи. 

Співбесіда проводиться викладачем за умов того, що: 

- окремі положення екзаменаційних питань розкриті не повністю; 

- письмові відповіді сформульовані нечітко чи розкриті не повністю коректно; 

- відповіді на питання нерівномірні; 

- студент не погоджується із виставленою за письмову роботу оцінкою. 

Складання усного екзамену передбачає обов’язкову письмову підготовку до 

відповіді на питання білету. Студент може на свій розсуд записати повні відповіді, або їх 

окремі тези. 

Екзаменаційні питання не можуть виходити за межі затвердженої кафедрою 

програми курсу. Викладач може дати студентові додаткові запитання лише із переліку 

екзаменаційних питань курсу. 

Екзаменаційна письмова робота студента чи тези відповіді на усному екзамені 

зберігаються на кафедрі протягом сесії. 

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі всіх видів 

навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів. Загальна кількість кредитів, 

передбачених програмою становить 23,5, у тому числі за I семестр – 8 кредитів, за II 

семестр – 4,5 кредитів, за III – семестр 6 кредитів, за IV семестр – 5 кредитів.   

 

 

 

 

                  Автор _____________________(доц.О.Р.Зарума) 



 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА СЕМЕСТРАМИ 

 

ПЕРША ІНОЗЕМНА МОВА  

 

(АНГЛІЙСЬКА)  
 

ПЕРШИЙ КУРС 
 

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР 

 

ФОНЕТИКА 
 

1. Англійська літературна вимова.  

2. Орфографія та орфоепія. 

3. Фонетична транскрипція. 

4. Артикуляційна база англійської мови та її зіставлення з українською (у практичному 

ракурсі). 

5. Типи складів. Наголошений та ненаголошений склади. 

6. Система голосних звуків англійської мови. Фонетичні особливості англійських 

голосних. Артикуляційна, фонетична та фонологічна характеристики англійських 

голосних. 

7. Дифтонги. 

8.  Система приголосних звуків англійської мови. 

9.  Особливості приголосних звуків. Аспірація, Відсутність оглушення кінцевих 

приголосних. Втрата вибуху. Відсутність палаталізації. З’єднувальне r. 

10. Словесний, фразовий та логічний наголоси. Наголос у простих, похідних та складених 

словах. Головний та другорядний наголоси. 

11. Поняття про синтагму. 

12. Мовленнєвий ритм, темп, паузація. Інтонаційні контури різних комунікативних типів. 

  

 МОРФОЛОГІЯ 
 

1. Іменник та його значення. Загальна характеристика іменників. Морфологічний склад 

іменників. Класифікація іменників. 

2. Категорії роду та числа.  

3. Основні шляхи утворення множини іменників та їхні фонетичні характеристики. 

Правила правопису множини іменників. 

4. Загальний та присвійний відмінки. Особливості вживання та вимови. 

5. Синтаксичні функції іменника. Особливості вживання атрибутивних комплексів. 

6. Основні функції означеного та неозначеного артиклів. Правила вживання артиклів із 

загальними,  речовинними, абстрактними, збірними іменниками, власними назвами. 

Вживання артиклів із  злічуваними та незлічуваними іменниками. Вживання артиклів з 

іменниками у сталих виразах. 

7. Дієслово. Основні морфологічні форми дієслів, правила їх утворення та написання. 

Граматичні категорії дієслів. Семантична та синтаксична  класифікація дієслів. 

Стандартні та нестандартні дієслова. 

8. Перехідні та неперехідні дієслова. 

9. Загальна характеристика модальних дієслів. Значення, особливості функціонування. 

10. Утворення та особливості вживання неозначених часових форм. 

11. Утворення та особливості вживання тривалих часових форм. 



12. Утворення та особливості вживання перфектних часових форм. Шляхи  перекладу цих 

форм українською мовою. 

13. Утворення та особливості вживання перфектно-тривалих часових форм. Шляхи  

перекладу цих форм українською мовою. 

14. Прикметники. Ступені порівняння. Двоякий спосіб утворення ступенів деяких 

прикметників. Правила правопису. 

 

СИНТАКСИС 
 

1. Структура простого речення. Класифікація простих речень за метою і способом 

висловлювання. Типи речень (розповідні, питальні, спонукальні, окличні). 

2. Типи питальних речень (загальні, спеціальні, альтернативні, розділові).  

3. Порядок слів у  реченні. Прямий та зворотній порядок слів. 

4. Підмет. Способи вираження. 

5. Присудок. Типи присудка (простий дієслівний, складений дієслівний, іменний 

складений). Способи вираження. 

6. Особливості функціонування та перекладу  звороту there+to be. 

7. Синтаксичні функції займенника  it. 

 

 

РОЗМОВНІ ТЕМИ 

 

а) побутова тематика: 

 

1. Мій життєпис (Дозвілля. Моє улюблене заняття). Моя родина. Людина, якою я 

горджуся. 

2. Знайомство. Зустрічі. Відвідини. Спілкування.  

3. Громадський транспорт. 

4. Здорова їжа. Фаст фуд.  

5. Страви. Сервірування столу. 

6. Етикет. Ресторан. Кафе. Бар. Їдальня. 

 

б) культурологічно-країнознавча тематика: 
 

1. Рідне місто (село). 

2. Львів. 

3. Україна. Київ. 

4. Великобританія (загальні відомості, географічне положення, клімат). 

5. США (загальні відомості, географічне положення, клімат). 

6. Визначні місця (Україна, Великобританія, США та інші країни світу). 

7. Звичаї та традиції в Україні, Великобританії і США. 

 

в) суспільно-політична тематика: 
 

1. Візити, зустрічі. 

2. Рекомендації. Автобіографія (CV). 

3. Урбанізація. 

4. Голод як глобальна проблема людства. 

 

 

ДРУГИЙ СЕМЕСТР 

 

МОРФОЛОГІЯ 



 

1. Утворення форм пасивного стану. Значення пасиву. 

2. Особливості вживання речень у пасивному стані. Особливості функціонування 

неперехідних дієслів у складі пасивних конструкцій. Особливості перекладу речень з 

дієсловом у пасивному стані українською мовою. 

3. Конструкція речення в активному стані і відповідна конструкція у пасивному стані. 

4. Загальна характеристика інфінітива. Вживання інфінітивної частки to. 

5. Способи вираження порівняння прикметників з однаковою та меншою мірою якості. 

Підсилення порівняння. 

6. Прислівник. Класифікація. Утворення. Ступені порівняння. 

7. Числівник. Класифікація. Утворення кількісних і порядкових числівників. Особливості 

утворення та вживання дробових числівників. Хронологічні дати та час. 

8. Займенники. 

9.  Сполучники підрядності та сурядності. 

10. Модальні дієслова з тривалим та перфектним інфінітивом. 

11. Еквіваленти модальних дієслів. 

 

СИНТАКСИС 
 

1. Узгодження часів 

2. Другорядні члени речення. 

3. Додаток (прямий, непрямий, прийменниковий) 

4. Означення. 

5. Обставина. 

6. Типи зв’язку в реченні. 

7. Підрядні речення умови та часу. 

8. Підрядні додаткові речення. 

9. Підрядні означальні речення. 

 

 

РОЗМОВНІ ТЕМИ 

 

а) побутова тематика: 

 

1. Мистецтво. Музика. Література. Театри. Музеї. Картинні галереї. Виставки. Екскурсії. 

Кіно. 

2. Видатні діячі мистецтва. 

3. Львівський національний університет імені Івана Франка: історія та сучасність. Мій 

факультет. 

4. Я - студент (ка). 

5. Опис зовнішності. 

6. Характер та особистість. 

7. Настрій. Почуття. Відчуття. 

 

б) культурологічно-країнознавча тематика: 
 

1.  Система освіти в Україні, країнах Європи та США. 

2.  Вища освіта: проблеми, реалії, перспективи. Болонський процес. 

3.  Політичний устрій України, Великобританії та США. 

4.  Основні світові релігії. 

 

 

в) професійно-орієнтована тематика: 



 

1.  Головні події міжнародного життя в Україні, Великобританії, США, інших країнах 

світу. 

2.  Політична ситуація у світі. 

3. Форми правління та форми державного устрою.  

 

 

ДРУГИЙ КУРС 
 

ТРЕТІЙ СЕМЕСТР 
 

МОРФОЛОГІЯ 
 

1.  Дійсний, умовний та наказовий способи дієслова. Особливості утворення наказового 

способу. 

2.  Особливості умовного способу в англійській мові. Різновиди   умовного способу. 

3.   Subjunctive I. Шляхи утворення. Особливості вживання та перекладу. 

4.   Subjunctive II. Шляхи утворення. Особливості вживання та перекладу. Тип речення та 

зумовлений ним спосіб перекладу і вживання цієї форми. 

5.   The Conditional Mood. Шляхи утворення. Синтаксичні особливості вживання та 

зумовлені ними способи перекладу українською мовою. 

6.   The Suppositional Mood. Шляхи утворення. Синтаксичні особливості вживання та 

зумовлені ними способи перекладу українською мовою. 

7.   Особливості функціонування модальних дієслів в умовному способі. 

 

 

СИНТАКСИС 
 

1.  Складносурядні речення. 

2.  Складнопідрядні речення. 

3.  Пряма та непряма мова. 

 

 

РОЗМОВНІ ТЕМИ 

 

а) побутова тематика: 
 

1.  Погодні умови. Клімат.  

2.  Стихійні лиха: проблеми та шляхи ліквідації наслідків. 

3.  Магазин.  

4.   Подорожі. Туризм. 

5.   Готель. 

6.  Медична допомога. Хвороби. Лікування. 

7.   Охорона здоров’я.  

 

б) культурологічно-країнознавча тематика: 
 

1.  Міжнародна допомога під час ліквідації наслідків стихійного лиха. 

2. Зміна клімату. Глобальне потепління: проблема чи вигадка? 

3. Сім чудес світу. 

4. Міжнародна співпраця у боротьбі з епідеміями. 



 

в) професійно орієнтована тематика: 

 

1.  Дипломатична кореспонденція. 

2.  Міжнародна безпека у сфері охорони здоров’я. 

3.  Політичні організації, партії та рухи в Україні, Великобританії, США та інших країнах 

світу. 

4.  Міжнародний туризм у світовому економічному розвитку та українська перспектива. 

 

 

 

ЧЕТВЕРТИЙ СЕМЕСТР 

 

МОРФОЛОГІЯ 
 

1. Характеристика безособових форм дієслова.  

2. Часові форми інфінітива та його функції у реченні. 

3. Інфінітивні комплекси:  

 - об’єктний інфінітивний комплекс, 

 - суб’єктний інфінітивний комплекс, 

 - прийменниковий інфінітивний комплекс. 

4. Значення та вживання дієприкметникових форм. Функції дієприкметника у реченні. 

5.  Комплекси з дієприкметником: 

 - об’єктний дієприкметниковий комплекс, 

 - суб’єктний дієприкметниковий комплекс, 

 - абсолютний дієприкметниковий зворот. 

6.  Форми, синтаксичні властивості та особливості функціонування герундія. 

7.  Герундіальні комплекси. 

8.  Особливості вживання герундія та інфінітива. 

9. Способи перекладу безособових форм дієслова українською мовою. 

 

 

СИНТАКСИС 
 

1. Типи підрядних речень:  

      - підрядні підметові; 

      - підрядні присудкові; 

         - підрядні додаткові; 

         - підрядні означальні; 

         - підрядні обставинні (часу, місця, способу дії, мети, причини, умови, 

наслідку, допускові). 

2.  Ввідні речення. 

3.   Правила пунктуації. 

4.   Основні поняття теорії тексту 

 

 

РОЗМОВНІ ТЕМИ 

 

а) побутова тематика: 

 

1.  Наука та нові технології. Розвиток науки. 

2. Правопорушення, злочини та покарання. Смертна кара. 



 

 

б) культурологічно-країнознавча тематика: 
 

1.  Видатні вчені та відкриття. 

2.  Закон і право. 

 

в) професійно орієнтована тематика: 
 

1.  Законодавча, виконавча та судова гілки влади. 

2.  Права людини: світові і загальноєвропейські стандарти та шляхи їх реалізації в 

Україні. 

3. Дипломатичні привілеї та імунітети. 

 

 

 


