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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати необхідні комунікативні спроможності у сферах 

ситуативного та професійного спілкування в усній та письмовій формах; вдосконалити вміння 

користуватися широким тематичним словником функціональної лексики в обсязі тематики, 

обумовленої особистісними та професійними потребами; оволодіти новітньою інформацією 

через різноманітні іноземні джерела. Автентичний характер навчальних матеріалів, 

трактування їхнього змісту й тематика формують професійну мотивацію, розширюють 

загальнокультурні обрії студентів, розвивають творче мислення, сприяють їхньому 

ідейносвітоглядному вихованню. Кінцевою метою курсу на першому році навчання є 

підготовка студентів до успішного складання кваліфікаційного іспиту на підтвердження 

рубіжного рівня володіння англійської мови – A2-В1.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
● навчити майбутнього фахівця вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному 

потоці з  метою удосконалення іншомовних умінь і навичок; 

● удосконалити комунікативні уміння й навички володіння англійською мовою при 

спілкуванні на ситуативні та професійні теми; 

● формувати у студентів сучасні уявлення про реалії життя в іншомовних країнах; 

● розвинути уміння адекватно поводитися в різноманітних життєвих ситуаціях 
щоденного та ділового спілкування; 

● розвивати монологічне та діалогічне мовлення з використанням лексики курсу та 

засвоєних граматичних конструкцій; 

● підготувати майбутнього фахівця до наукової діяльності, продовження освіти. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна є нормативною. Модель навчання носить модульний, циклічно-тематичний 

характер. Мотивацією при оволодінні іноземною мовою виступає професійна потреба 

студентів, які готуються стати висококваліфікованими фахівцями зі знанням однієї або кількох 

мов. З огляду на це однією з основних особливостей курсу «Англійська мова» в немовних 

вищих навчальних закладах є його розподіл на два напрямки – «Загальна мова» та «Мова для 

професійних цілей». Вони розрізняються за тематикою і лексичним складом навчального 

матеріалу, але ґрунтуються на однаковому граматичному матеріалі. За напрямком «Загальна 

мова» здійснюється формування й розвиток навичок і вмінь усіх видів мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, читання, письма). Навчання мови відбувається на текстових 

матеріалах побутової та загально-пізнавальної тематики, а також країнознавчого й 

культурологічного характеру. 

 

4. Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 

1. Переорієнтувати студентів у психологічному плані на сприйняття іноземної мови 

(англійської) як зовнішнього джерела інформації й засобу комунікації; 

2. Підготувати студентів до природної комунікації в усній і письмовій формах; 

3. Навчити студентів вбачати в англійській мові засіб одержання, розширення і 

поглиблення системних особистісних та фахових знань, а також засіб самостійного 

підвищення своєї професійної кваліфікації; 

4. Розкрити перед студентами потенціал англійської мови як можливості розширення 

власних мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурних та інших компетенцій.  

5. Дисципліна спрямована на формування програмних компетентностей: 
 ЗК-1: Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

 цінності  громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

 сталого розвитку,  верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

 ЗК-2: 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. 

 ЗК-6: Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (1, знати; 2, вміти;  

3, комунікація; 4, автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи і 

технології) викладання 

і навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код 

Результат навчання 

1 знати: Практичні заняття 
модульні контрольні 

роботи 

та залік / іспит 
до 45 

1.1 
Фонетика: інтонацію, акцентуацію і 

ритм, які притаманні англійській мові Практичні заняття Залік / Екзамен 5 

1.2 
Лексика: лексичні й лексико-граматичні 

одиниці загального характеру 
Практичні заняття Залік / Екзамен  7 

1.3 Граматика:  прості граматичні структури Практичні заняття Залік/ Екзамен 7 

1.4 

Говоріння: лексико-граматичний матеріал 

в основних комунікативних ситуаціях га 

визначені теми 

Практичні заняття Залік/ Екзамен 10 

1.5 
Читання: правила читання в звуковому й 

інтонаційному відношенні 
  6 

1.6 
Письмо: правила написання інструкції, 

біографії відомих людей 
Практичні заняття Залік/ Екзамен 5 

1.7 

Лінгвокраїнознавство і міжкультурна 

комунікація: культуру і традиції 

англомовних країн, правила мовленнєвого 

етикету 

Практичні заняття Залік/ Екзамен 5 

2 вміти:  Практичні заняття модульні контрольні 

роботи 
до 45 

2.1 
Фонетика: досить чітко артикулювати, 

щоб можна було зрозуміти комунікативні 

наміри 

Практичні заняття МКР 5 

2.2 

Аудіювання: розуміти мовлення, що 

відтворюється в природному темпі, але 

чітко, з незначною кількістю пауз. З 

опорою на візуальну наочність розуміти 

основну ідею теленовин, фільмів, 

коротких повідомлень (біографії відомих 

людей, анонси, тощо). 

Практичні заняття МКР 5 

2.3 

Граматика: оперувати простими 

граматичними структурами в усному і 

писемному мовленні, не спотворюючи 

зміст висловлювання 

Практичні заняття МКР 5 

2.4 

Лексика: використовувати в усному і 

писемному мовленні лексичний запас для 

реалізації простих повсякденних, а також 

основних комунікативних намірів; 

контролювати вузький лексичний 

репертуар, пов’язаний із конкретними 

повсякденними потребами 

Практичні заняття МКР 5 

2.5 

Говоріння: висловлювати власну точку 

зору, висувати вимоги, брати участь у 

бесідах на визначені теми 

Практичні заняття МКР 10 

2.6 

Читання: читати нескладні й доволі 

складні тексти: статті з газет і журналів, 

туристичний путівник, інтернет-

повідомлення, психологічні тести тощо 

Практичні заняття МКР 5 



2.7 

Письмо: правильно графічно й 

орфографічно писати в межах активного 

лексико-граматичного мінімуму при 

виконанні відповідних навчальних 

завдань; складати інструкції, описувати 

події, писати біографії відомих людей, 

висловлювати власну думку стосовно 

різних подій тощо 

Практичні заняття МКР 5 

2.8 

Лінгвокраїнознавство і міжкультурна 

комунікація: продемонструвати 

обізнаність у сфері культури і традицій 

країн, де використовується англійська 

мова, правила мовленнєвого етикету 

тощо. 

 

Практичні заняття МКР 5 

3 комунікація: Практичні заняття 

модульні контрольні 

роботи  

залік (І семестр) та 

іспит (ІІ семестр) 

до 5 

3.1 

Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською мовою та 

однією з іноземних мов (англійською, 

німецькою італійською, французькою, 

іспанською). 

Практичні заняття МКР 3 

3.2 
Використовувати інформаційні технології та 

для ефективного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях 

Практичні заняття МКР 2 

4 автономність та відповідальність: Практичні заняття 
письмові модульні 

контрольні роботи до 5 

4.1 
Здатність адаптуватись до нових ситуацій, 

обґрунтовувати, приймати та реалізовувати 

у межах компетенції рішення 
  5 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
 

 

Результати навчання 

дісципліни 
1.1 

1.2 

1.3 
1.4 1.5 

165 1.7 2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 
2.8 3.1 3.2 4.1 

Програмні результати 

навчання (назва) 
ПРН-4. Володіти іноземною 

мовою в обсязі, достатньому 

для професійної діяльності. 

+ + +  + + + + + + + 

ПРН-10. Вміти 

використовувати сучасні 

методи і технології наукової 

комунікації українською та 

іноземними мовами. 

 

  + +     + + + 

 

 

7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання  

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами 

участі у практичних заняттях, написання письмових модульних контрольних робіт та 

складання заліку у І семестрі та іспиту у ІІ семестрі. Внесок результатів навчання у підсумкову 

оцінку, за умови їх опанування на належному рівні: 
- результати навчання 1.1 – 1.7 [знання] – до 45 %; 



- результат навчання 2.1 – 2.8 [вміння] – до 45%; 
- результат навчання 3.1-3.2 [комунікація] – до 5%; 
- результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%; 

Форми оцінювання: 
- семестрове оцінювання:: Навчальний семестр складається із 4 змістовних модулів. Після 

завершення кожного модуля проводиться письмова модульна контрольна робота. 

Обов’язковим для допуску до заліку чи іспиту є: участь у практичних заняттях з оцінкою 

не менше 18 та написання письмових модульних контрольних робіт з сумарною кількістю 

балів не менше 18. Замість модульних контрольних робіт можуть бути зараховані 

самостійно виконані студентом завдання за тематикою практичних занять. 
- підсумкове оцінювання (у формі заліку (І семестр) та іспиту (ІІ семестр): форма заліку  
- / іспиту – усна та письмова. Екзаменаційний білет складається з 2 питань, питання 

оцінюються по 20 балів. Всього за іспит можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою 

досягнення позитивної оцінки за дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів. Оцінка за 

іспит не може бути меншою 20 балів. 
- умови допуску до підсумкового заліку чи іспиту: умовою допуску до заліку чи іспиту є 

отримання студентом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум за семестр, 

20 балів. Студенти, які протягом семестру сумарно набрали меншу кількість балів, ніж 

критично-розрахунковий мінімум у 20 балів, для одержання допуску до заліку чи іспиту 

обов’язково повинні виконати додаткові завдання за тематикою практичних занять. 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт, допуск до іспиту здійснюються у відповідності до “Положення 

про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті” 

7.2. Організація оцінювання  

Контроль здійснюється за кредитно-модульною системою. Кожний семестр складається з двох 

модулів. До структури кожного модуля входять три складові: аудиторна робота студента, 

самостійна робота студента, письмова модульна контрольна робота. Оцінювання поточної 

роботи студента відбувається за десятибальною системою, за такою схемою: 

● Аудиторна робота студента  

● Самостійна робота студента  

● Модульна контрольна робота: 

Національна 4-бальна система 10-бальною системою 

Відмінно  9-10 

Добре  8 

Задовільно  6-7 

Незадовільно 4-5 

Не виконав жодного завдання 0 

Відвідав заняття, але не працював 1 

Не відвідав заняття 0 

Підсумкова оцінка за кожний змістовий модуль є середнім зваженим оцінок за 

аудиторну, самостійну і контрольну роботу, складає 40% результуючої суми балів за 

семестр і становить максимум 40 балів. Результуюча підсумкова сума балів за перший 

семестр розраховується як проста накопичувальна підсумкових балів за 1-й та 2-й 

змістові модулі та залік, який оцінюється максимум у 40 балів, і становить максимум 

100 балів: 

 

 
I (ІІ) семестр Результуюча 

сума балів ЗМ 1 ЗМ ІІ Залік/Іспит 



Максимальна кількість 

балів 
30 30 40 

100 

(60+40) 

 

Студентам, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 36 балів – для допуску до заліку обов’язково необхідно скласти матеріал 

за темами, за якими виникла академічна заборгованість, написати модульну 

контрольну роботу, яка складається з двох модульних контрольних робіт, які 

виконували студенти в першій і другій половині семестру. Рекомендований мінімум 

для допуску до заліку – 37 балів. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 

 

I (ІІ) семестр 
Результуюча 

сума балів ЗМ 1 ЗМ 2 
Залік / 

іспит 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

Шкала відповідності (за умов заліку) 

За 100-бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 Зараховано 

85 – 89 

75 – 84 

65 – 74 

60 – 64 

1 – 59 Не зараховано 

 

Шкала відповідності (за умов заліку та екзамену) 

За 100-бальною шкалою За національною 

шкалою 

90 – 100  Відмінно 

75 – 89  Добре 

60 – 74  Задовільно 

1 – 59  Незадовільно 

 

 

● АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА 

 

Оцінка за національною шкалою / 

National Grade 

Рівень досягнень %  / Marks, %   

„ВІДМІННО / EXCELLENT” 9-10 

„ДОБРЕ / GOOD” 8 

„ЗАДОВІЛЬНО / SATISFACTORY” 6-7 

„НЕЗАДОВІЛЬНО / FAIL” 5-1 

не відвідав жодного заняття / fail to attend 

any classes 

0 

 

 



● МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

 

Оцінка за національною шкалою / 

National Grade 

Стобальна система / 

100 Score system 

Рейтинговий бал / 

Rate 

„ВІДМІННО / EXCELLENT” 90-100 20 

„ДОБРЕ / GOOD” 75-89 16 

„ЗАДОВІЛЬНО / SATISFACTORY” 60-74 12 

„НЕЗАДОВІЛЬНО / FAIL” 35-59 8 

не виконав завдання належним 

чином / fail to cope with tasks 

accordingly 

10-34 0 

не виконав жодного завдання / fail 

to cope with all the tasks 

10 і нижче 0 

не з’явився на контрольну роботу / 

fail to attend the control work 

0 0 

 

● САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

 

Оцінка за національною шкалою / 

National Grade 

Рівень досягнень, %  / Marks, %   

„ВІДМІННО / EXCELLENT” 10 

„ДОБРЕ / GOOD” 8 

„ЗАДОВІЛЬНО / SATISFACTORY” 6 

„НЕЗАДОВІЛЬНО / FAIL” 4 

не відвідав жодного заняття/ failed to 

attend any classes 

0 

Отже, рейтинг студента за засвоєння навчального матеріалу кожного модуля є сумою 

рейтингових балів за вказані вище складові модуля.  

Максимальний рейтинг студента за один модуль становить 40 балів (аудиторна робота 

(10 балів) + самостійна робота (10 балів) + модульна контрольна робота (20 балів) = 40 балів). 

Національна оцінка навчальних досягнень студента за один модуль визначається так: 

 

Оцінка за національною шкалою за один 

модуль / National Grade per one module 

Рейтинговий бал за один модуль / rate 

score per one module 

„ВІДМІННО / EXCELLENT” 36 балів і вище 

„ДОБРЕ / GOOD” 30-35 

„ЗАДОВІЛЬНО / SATISFACTORY” 20-29 

„НЕЗАДОВІЛЬНО / FAIL” 19 балів і нижче 

 

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал 19 і нижче повинні складати залік. 

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал 20 і вище отримують залік автоматично. 

 

Рейтинговий бал за один модуль Оцінка за шкалою ECTS 

36 балів і вище A 

33-35 B 

30-32 C 

26-29 D 

20-25 E 

 

 



Під час екзамену студент отримує підсумковий рейтинговий бал, який є сумою 

семестрового рейтингового балу та екзаменаційного балу, а саме: 

 

Національна 

екзаменаційна 

оцінка 

Семестровий 

 рейтинговий бал 

Екзаменаційний 

рейтинговий бал 

Підсумковий 

рейтинговий 

бал 

Оцінка 

за 

шкало

ю ECTS 

„ВІДМІННО” / 

EXCELLENT 

36 балів і вище 60 96 і вище A 

„ДОБРЕ”/ GOOD 
32-35 

50 
82-85 B 

30-31 80-81 C 

„ЗАДОВІЛЬНО” / 

SATISFACTORY 

20-29 40 60-69 D 

„НЕЗАДОВІЛЬНО

” / FAIL 

19 балів і нижче 25 44 і нижче E 

 

Студенти, які мають підсумковий рейтинговий бал 80 і вище отримують екзамен 

автоматично. Решта студентів, а також ті, які бажають підвищити свій підсумковий рейтинг, 

повинні складати екзамен. 

 
Орієнтований графік оцінювання (І семестр)  

Форма оцінювання 
Орієнтовний період для здійснення 

відповідної форми оцінювання 
Модульна контрольна робота 1 жовтень 
Модульна контрольна робота 2 грудень 
Робота на практичних заняттях з вересня по грудень 
Добір балів / додаткова контрольна робота / 

презентації  
грудень 

Залік грудень 
 

 

Орієнтований графік оцінювання (ІІ семестр)  

Форма оцінювання 
Орієнтовний період для здійснення 

відповідної форми оцінювання 
Модульна контрольна робота 1 березень 
Модульна контрольна робота 2 травень 
Робота на практичних заняттях з січня по червень 
Добір балів / додаткова контрольна робота / 

презентації 
червень 

Іспит червень 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 
Відмінно / Excellent 90 ‒ 100% 

Добре / Good 75 ‒ 89% 
Задовільно / Satisfactory 60 ‒ 74% 

Незадовільно / Fail 0 ‒ 59% 

 

 

 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план практичних занять  

8.1 Тематичний план практичних занять (І семестр) 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість годин 

Практичне 

заняття 
Самостійна робота 

 Діагностичне тестування (письмова та усна частини) 2  

 

Змістовий модуль 1    

СОЦІАЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. ОСВІТА. 

СПІЛКУВАННЯ. ЕМІГРАЦІЯ. ЖИТТЯ В МІСТІ 
  

1 Тема 1.  Соціальне життя людини. Розділ 1     

2 Тема 1.1: 1A Сім’я 2 2 

3 Тема 1.2: 1B  Де вони зараз 2 2 

4 Тема 1.3: 1C Сусіди 2 2 

5 Тема 1.4: 1D Встановлення контактів   2 2 

6 
Повторення матеріалу Розділу 1  4 4 

7 Тема 2.  Освіта. Розділ 2   2 2 

8 Тема 2.1: 2A Шкільні роки 2 2 

9 Тема 2.2: 2B  Школи Ірландії 2 2 

10 Тема 2.3: 2C Незручні ситуації 2 2 

11 Тема 2.4: 2 D Мовні школи 2 2 

12 
Повторення матеріалу Розділу 2.  

 
4 4 

13 
Тема 3.  Спілкування. Еміграція. Життя в місті. Розділ 

3   
2 2 

14 Тема 3.1: 3A  Сусіди по квартирі 2 2 

15 Тема 3.2: 3B Життя в іншій країні 2 2 

16 Тема 3.3: 3C Рідне місто 2 2 

17 Тема 3.4: 3 D Карта міста 2 4 

18 
Повторення матеріалу Розділу 3.  

 
4 4 

19 
Модульна контрольна робота 1 (усна та письмова 

частини) 
4  

 

Змістовий модуль 2  

РОМАНТИЧНІ СТОСУНКИ. ПОДОРОЖІ ТА 

ВІДПОЧИНОК. ЇЖА ТА НАПОЇ 
  

20 Тема 4.  Романтичні стосунки. Розділ 4     



21 Тема 4.1: 4A Інтернет знайомства 2 4 

22 Тема 4.2: 4B  Весілля 2 2 

23 Тема 4.3: 4C  Кіносюжети 2 2 

24 Тема 4.4: 4 D  Запрошення на зустріч 2 4 

25 
Повторення матеріалу Розділу 4.  

 
4 4 

26 Тема 5. Подорожі та відпочинок. Розділ 5     

27 Тема 5.1: 5A Туристичні подорожі 2 2,5 

28 Тема 5.2: 5B  Подорожі літаком 2 2,5 

29 Тема 5.3: 5C  У готелі 2 4 

30 Тема 5.3: 5 D  Райський відпочинок 2 4 

31 Повторення матеріалу Розділу 5.  4 4 

32 
Модульна контрольна робота 2 (усна та письмова 

частини) 
4  

33 Консультація 1  

Всього 75 75 
 

Практичні заняття 75 год 
Самостійна робота  75 год. 

Залік у І семестрі 

8.2 Тематичний план практичних занять (ІІ семестр) 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість годин 

Практичне 

заняття 
Самостійна робота 

 

Змістовий модуль 3    

ЇЖА та НАПОЇ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 

МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА 
  

1 Тема 6. Їжа та напої.. Розділ 6     

2 Тема 6.1: 6A Шкідлива їжа 2 4 

3 Тема 6.2: 6B  Здорова їжа   2 4 

4 Тема 6.2: 6С  Улюблений напій 2 4 

5 Тема 6.4: 6 D  У ресторані 2 2 

6 
Повторення матеріалу Розділу 6.  4  

7 Тема 7.  Працевлаштування. Розділ 7     

8 Тема 7.1: 7A Початок зіркової кар’єри 2 4 

9 Тема 7.2: 7В Робота 2 4 

10 Тема 7.2: 7С  Вибір професії   2 4 



11 Тема 7.4: 7 D Кадрове агентство. Прийняття рішень    2 4 

12 Повторення матеріалу Розділу 7.  4  

13 Тема 8.  Майбутнє людства Розділ 8    

14 Тема 8.1: 8A Конференція футурологів   2 4 

15 Тема 8.2: 8B Космічні подорожі   2 2 

16 Тема 8.3: 8C Комп’ютерні функції   2 2 

17 Тема 8.4: 8 D Сучасні пристрої   2 2 

18 Повторення матеріалу Розділу 8.  4  

19 

 

Тема 9.  Розваги: телебачення, кінофестивалі, театральні вистави. Розділ 9  

Тема 9.1: 9A  Афіша 

 
 

2 4 

20 Тема 9.2: 9B Телепрограми 2 4 

21 Тема 9.3: 9С Найкращі й найгірші фільми   2 4 

22 Тема 9.4: 9 D У театрі   2 4 

23 Повторення матеріалу Розділу 9.  4  

24 
Модульна контрольна робота 3 (усна та письмова 

частини) 
6  

 

Змістовий модуль 4 

ДОМАШНІ УЛЮБЛЕНЦІ. СТРЕСОВІ СИТУАЦІЇ. 

У ЛІКАРЯ 

  

25 Тема 10.  Домашні улюбленці.. Розділ 10   2 

26 Тема 10.1: 10A Таємниці Всесвіту. Секрети чаклунів    2 2 

27 Тема 10.2: 10B  Стресові ситуації   2 2 

28 Тема 10.3: 10С  Спортивні змагання   2 2 

29 Тема 10.4: 10 D Спортивні змагання   2 4 

30 Повторення матеріалу Розділу 10.  4 4 

31 
Тема 11. ОДЯГ. МОДА. АНГЛІЙСЬКА МОВА. ПРОБЛЕМИ 

ЛЮДСТВА. РОЗДІЛ 11 
  

32 Тема 11.1: 11A Речі 2 2 

33 Тема 11.2: 11В Жертви моди 2 2 

34 Тема 11.3: 11С Базар 2 2,5 

35 Тема 11.4: 11 D Гарний вигляд 2 4 

36 Повторення матеріалу Розділу 11.  4 4 



37 
Тема 12.  ПОДОРОЖІ. АНГЛІЙСЬКА МОВА. ПРОБЛЕМИ 

ЛЮДСТВА РОЗДІЛ 12 
2  

38 Тема 12.1: 12A Навколо світу 2 4 

39 Тема 12.2: 12В Давай потанцюємо 2 2,5 

40 Тема 12.3: 12С Глобальна англійська  2 4 

41 Тема 12.4: 12 D Глобальні проблеми  4 

42 Повторення матеріалу Розділу 12.  6 4 

43 
Модульна контрольна робота 4 (усна та письмова 

частини) 
6  

44 
Підсумковий діагностичний тест (письмова частина 

та аудіювання) 
6  

45 Консультація 1  

Всього 105 105 

 

Практичні заняття 105 год 
Самостійна робота  105 год. 

Екзамен у ІІ семестрі 
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