
ОПП 1.2.10 Практичний курс першої іноземної мови (англійська) 

Предметом вивчення дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови (англійська)» 

є іншомовна комунікативна компетенція.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови 

(англійська)» є формування у здобувачів вищої освіти мовних компетенцій, що сприятиме 

їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та 

професійного середовищ.   

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови 

(англійська)» є:  

практичне: формувати у здобувачів вищої освіти комунікативні мовленнєві 

компетенції для забезпечення їхнього ефективного спілкування в професійному 

середовищі; 

освітнє: сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти здатності до самоосвіти, 

що надасть їм змогу продовжувати вивчати мову і після закінчення вищого навчального 

закладу; 

пізнавальне: залучати здобувачів вищої освіти до таких академічних видів 

діяльності, які активізують і розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей; 

розвиваюче: допомагати здобувачам вищої освіти у формуванні загальних 

компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати 

впевненість здобувачів вищої освіти як користувачів мови, а також позитивне ставлення до 

вивчення мови; 

соціокультурне: досягти розуміння важливих і різнопланових міжнародних 

соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті 

професійних і академічних ситуацій.   

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

ФК 6. 3датність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в 

усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних 

сферах життя. 

ФК 13.  Здатність використовувати набуті знання з фундаментальних та професійно 

орієнтованих дисциплін, володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і логічно 

висловлювати свої думки як усно, так і письмово 

Програмні результати навчання: 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних 

жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами. 

ПРН 13. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й 

мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

  



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Тема 1. Персональна інформація 

Дієслово to be. Присвійний займенник. Присвійний відмінок іменника. Повсякденне 

спілкування. Написання блогів.  

Тема 2. Світ професій 

Теперішній простий час. Об’єктні займенники. Орієнтація в часі. 

Тема 3. Дозвілля 

Теперішній простий час. Прислівники частотності. Повсякденне спілкування. Заява. 

Тема 4. Оселя 

Конструкції there is/there are. Неозначені і вказівні займенники. Числівники. Опис місця 

проживання. 

Тема 5. Життя талановитих людей 

Модальне дієслово can. Дієслово to be в минулому часі. Ввічливе прохання. Формальний 

електронний лист. 

Тема 6. Життєві злети і падіння 

Минулий простий час. Дати. Опис почуттів. Біографія.  

Тема 7. Визначні події 

Минулий простий час. Прислівники. Особливі події. Історичні постаті. 

Тема 8. Заклади громадського харчування 

Злічувані і незлічувані іменники. Покупки. Неформальний електронний лист. 

Тема 9. Життя у місті 

Ступені порівняння прикметників. Орієнтація у місті. Опис столиці. 

Тема 10. Наша планета 

Теперішній тривалий час. Неозначені займенники. Характеристика людей. Повсякденне 

спілкування.  

Тема 11. Плани на майбутнє 

Конструкція to be going to. Інфінітив мети. Погода. Пропозиції. Написання святкової листівки. 

Тема 12. Подорож 

Теперішній перфектний час. Повторення часових форм (теперішньої, минулої, майбутньої). 

Дієприкметник. Транспорт. Віршування. 

Тема 13. Повсякденне життя 

Стверджувальні, питальні та заперечні речення. Синоніми. Омоніми. Прийменники. Розповідь 

про друга. 

Тема 14. Що робить людей щасливими? 

Теперішній простий і теперішній тривалий час. Дієслово have/have got. Висловлювання 

зацікавленості. Написання листівки. 

Тема 15. Новини 

Минулий простий і минулий тривалий час. Прислівники. Вирази  на позначення часу. Переказ 

новин. 

Тема 16. Їжа. Напої 

Кількісні та неозначені займенники. Артикль. Прохання. Слова-зв’язки. Написання email. 

Тема 17. Плани і сподівання 

Форми вираження майбутнього. Фразові дієслова. Ідіоми. Висловлювання сумніву і 

впевненості. Розповідь про плани на майбутнє. 

Тема 18. Опис людей, предметів, явищ 

Ступені порівняння прикметників. Синоніми. Антоніми. Опис людської зовнішності. Відносні 

займенники. Розповідь про рідне місто (село). 

Тема 19. Жива історія 



Теперішній перфектний і минулий простий час. Закінчення у словах. Наголос. Погодження. 

Написання біографії. 

Тема 20. Батьки і діти 

Модальні дієслова. У лікаря. Написання формального листа і неформального email. 

Тема 21. Історії з минулого 

Минулий перфектний час. Сполучники. Почуття. Захоплення. Улюблений письменник. Історії 

з дитинства. Враження про книгу (фільм). 

Тема 22. Інтерактивний світ 

Пасивний стан дієслова. Слова, що вживаються разом. Телефонна розмова. Інтернет. Переваги 

та недоліки соціальних мереж. 

Тема 23. Минуле і сучасне 

Теперішній перфектний тривалий час. Теперішній і минулий час (повторення). Розповідь про 

відому родину. Заява. 

Тема 24. Дивовижний світ 

Умовні речення. Дієслово might. Вирішення дилем. Чудеса світу. Бачення 21 століття. 

Тема 25. Почуття і вподобання 

Структура стверджувального, питального і заперечного речення. Прикметники, що 

позначають почуття. Розділові запитання.  

Тема 26. Жваве життя 

Модальні дієслова. Теперішній простий і теперішній тривалий час. 

Градуальні прикметники. Порада, відповідь на пораду. 

Тема 27. Відпочинок 

Фразові дієслова. Теперішній перфектний і минулий простий час. Теперішній перфектний 

тривалий і перфектний простий час. Словотвір: іменникові і прикметникові суфікси.  

Рекомендації.  

Тема 28. Світ пригод 

Минулий простий і минулий тривалий час. Прикметники, що позначають характер і 

поведінку людини. Минулий перфектний час. Конструкції на позначення узагальнення. 

Тема 29. Домашні клопоти 

Формулювання порівнянь. Фразові дієслова. Форми вираження майбутнього. Вставні слова. 

Опис предметів. 

Тема 30. Важливі рішення у житті 

Умовні речення (zero and first conditional). Синоніми. Зворотні займенники. Обговорення. 

Тема 31. Сучасні технології 

Конструкції на позначення умінь та навичок людини. Умовні речення (second conditional). 

Артикль. Прямі й непрямі питання. 

Тема 32. Світ довкола нас 

Пасивний стан. Прислівники на позначення кількості. Погода. Словотвір: префікси un-, dis-

, under-, over; суфікси -ful, -less. Попередження. Поради. 

Тема 33. Здоров’я 

Підрядні означальні речення. Теперішній перфектний час: активний і пасивний стан. 

З’єднувальні слова: although, even though, despite, in spite of, however. Проблеми зі здоров’ям, 

симптоми, лікування. 

Тема 34. Контакт з людьми 

Конструкції was/were going to, was/were supposed to. Опис людей. Модальні дієслова: 

формулювання висновків. Фразові дієслова. Прохання про дозвіл. Висловлення дозволу. 

Тема 35. Робота 

Непряма мова. Прикметники, що описують професії. Робочий день. Перевірка інформації. 



Тема 36. Реальний та уявний світ 

Неформальні слова та фрази. Побажання. Фрази з дієсловом get. Умовні речення (third 

conditional). Словотвір: утворення дієслів, іменників, прикметників. 
 

 

Тема 37. Вдома і у від’їзді 

Прості, тривалі, перфектні часи. Неформальне спілкування. Складні слова. Резюме. 

Супровідний лист. 

Тема 38. Життєвий досвід 

Теперішній простий і теперішній тривалий час. Теперішній перфектний простий і 

теперішній перфектний тривалий час. Вставні слова. Окличні речення. Неформальні 

листи. 

Тема 39. Книги. Фільми. 

Наративні час: минулий простий, минулий тривалий, минулий перфектний. Використання 

слова like. Переказ новин, фільмів, творів літератури. Вираження інтересу та здивування. 

Тема 40. Правда чи брехня? 

Питальні і заперечні речення. Антоніми у контексті. Вираження ввічливості. Сполучники 

whenever, so that, even though.  

Тема 41. Життя у майбутньому 

Форми вираження майбутнього. Домовленість про зустріч. Телефонна розмова. 

Написання email. 

Тема 42. Як досягти успіху? 

Вирази на позначення кількості. Слова з різним наголосом. Профайли відомих брендів. 

Написання реклами. Вирази ділового спілкування. Дослідження споживача. 

Тема 43.  Людські стосунки 

Модальні дієслова та їх відповідники: able to, manage to, bound to, supposed to, allowed to. 

Декларативні питання. Питання, що виражають здивування. Перебільшення, 

применшення. Дискусія. 

Тема 44. Незабутнє минуле 

Відносні підрядні речення. Дієприкметники, дієприслівники. Екстремальний досвід. Опис 

місцевостей. 

Тема 45. Людські звички 

Вираження звичок. Омоніми. Обговорення: вчитель, якого я ніколи не забуду, моя 

улюблена телевізійна передача. Висловлення власної точки зору. 

Тема 46. Метафори та ідіоми 

Модальні дієслова та конструкції для вираження минулого. Синоніми. Дитячі історії. 

Метафори, ідіоми. Написання формальних і неформальних листів. 

Тема 47. Мрії людини 

Гіпотези. Вирази з if. Опис мрій. Наративне письмо. З’єднувальні слова і вирази: as soon 

as, eventually, by this time, finally. 

Тема 48. Швидкоплинний час 

Артиклі. Визначальні слова. Обговорення: різниця поколінь. Коментування. 

Тема 49. Багатонаціональний світ 

Уникнення повторень. Скорочені інфінітиви. Синоніми в контексті. Опис 

національностей. Обговорення: іммігранти й еміграція. Британський та американський 

варіант англійської мови. Формальні/неформальні листи. 

Тема 50. Успішне спілкування 



Прості, тривалі, перфектні часи. Активний/пасивний стан дієслова. Фразові дієслова. 

Омофони. Переказ історій. 

Тема 51. Глобальні проблеми 

Словосполучення з прислівниками. Опис тенденцій. Порівняння статистики. Обговорення: 

роль реклами. Ділова доповідь. 

Тема 52. Життя знаменитостей 

Маркери бесіди. Синоніми. Антоніми. Інтерв’ю із знаменитістю. Висловлення особистої 

думки. 

Тема 53. Що таке кохання? 

Способи акцентування. Прислів’я і поезія. Обговорення: ти віриш у долю? Вираження 

занепокоєння, вдячності. Обговорення за і проти. 

Тема 54. Світ ЗМІ 

Пасивні конструкції. Іменники, утворені від фразових дієслів. Обговорення: як 

телебачення передає новини. Лист до газети. 

Тема 55. Поради 

Модальні дієслова в теперішньому, майбутньому, минулому часі. Рима. Опис власного 

досвіду. 

Тема 56. Нові образи 

Вираження реальних/нереальних дій. Метафори. Ідіоми. Обговорення: мій улюблений твір 

мистецтва. Рецензія на фільм/книгу. 

Тема 57. Уроки історії 

Дієслівні моделі. Омоніми. Омографи. Омофони. Обговорення: важлива подія у житті. 

Розповідь жартів. Особистий профайл. 

Тема 58. Спорт 

Прислівники для підсилення значення. Обговорення: чи ми одержимі спортом?  Кліше. 

Участь у змаганнях. 

Тема 59. Географічні відомості 

Обмежувальне/необмежувальне означальне підрядне речення. Географічні вирази. 

Порядок прикметників. Переказ історії. Опис подорожі. 

Тема 60. Багатогранне життя 

З’єднувальні слова: сполучники, прислівники, інфінітив, відносні займенники, 

дієприкметники, дієприслівники. Синоніми. Антоніми. Обговорення: чи існує конфлікт 

між наукою і релігією. Евфемізми. Біографія. 

 


