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1. Плани практичних занять 
 

Змістовий модуль 1 

Основи професійного спілкування. 

 

ТЕМА 1. Роль іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування в 

сучасному світі. 

Практичне заняття №1 (1) –2 год. 

План 

 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматичного мінімуму. (Типи речень. Порядок 

слів у простому реченні). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Біографія», «Англійська мова і 

суспільство». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали); 

5.Складання монологічного висловлювання за темою.  

6. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Обладнання заняття: Навчальні посібники, методичні таблиці, 

роздавальний матеріал. 

 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- вимоги до мовленнєвого та мовного оформлення усних та 

письмових висловлювань з урахуванням специфіки іномовної 

культури; 

володіти: 

- інформацією за такою проблематикою: статус мов у світі (в 

соціально-політичному та культурному аспектах); взаємодія мов; 

стереотипи у сприйнятті різних культур. 

Рекомендована література до теми 2:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

ТЕМА 2. Мій навчальний заклад, історія та традиції нашого 

університету. 

Практичне заняття №2 (2) –2 год. 

. 

План 

 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматичного мінімуму. (Частини мови. Типи 

речень. Порядок слів у простому питальному реченні). 



3. Оволодіння лексикою за темою «Мій навчальний заклад, історія та 

традиції нашого університету». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали);  

5. Складання монологічного висловлювання за темою.  

6. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Обладнання заняття: Навчальні посібники, методичні таблиці, 

роздавальний матеріал. 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- базові правила граматики (Частини мови. Типи речень. Порядок слів 

у простому поширеному реченні); 

- базові норми вживання лексики та фонетики; 

- вимоги до мовленнєвого та мовного оформлення усних та 

письмових висловлювань з урахуванням специфіки іномовної 

культури; 

вміти: 

- правильно артикулюватианглійські звуки; 

- інтонаційно правильно вимовляти питальні, розповідні та наказові 

речення; 

- складати питання та відповідати на них; 

- правильно ділити фрази на ритмічні групи; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- починати, вести і закінчувати діалог-обмін думками, з урахуванням 

норм мовленнєвого етикету та використовуючи, за потреби, стратегії 

відновлення комунікації (перепитування, перефразування тощо); 

- вести запис основних висловлювань та фактів з текстів для аудіювання 

та читання; виконувати письмові проектні завдання (письмове 

оформлення презентацій); 

Рекомендована література до теми 2:1.1, 1.2, 1.4,1. 8, 2.6 (посилання 

на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до 

дисципліни). 

 

 

ТЕМА 3. Вища освіта та студентське життя в Україні. 

Практичне заняття №3(3) – 2 год. 

План 

 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматичного мінімуму. (Іменник. Множина 

іменників.Дієслова to be, to have, to do). 



3. Оволодіння лексикою за темою «Студентське життя в Україні та країні, 

мова якої вивчається». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів № 3, 4(дидактичні 

матеріали). 

5.Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

Обладнання заняття: Навчальні посібники, методичні таблиці, 

роздавальний матеріал. 

 

У результаті проведення заняття студент повинен: 

знати: 

- правила читання та ділення фраз на ритмічні групи та синтагми; 

- граматичний мінімум (ГМ) та лексичний мінімум (ГМ) відповідно до 

теми;  

- словотворчий мінімум; 

вміти: 

- правильно артикулюватианглійські звуки; 

- складати питання та відповідати на них; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

-  розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних 

текстів; 

- виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- починати, вести і закінчувати діалог-обмін думками, з урахуванням 

норм мовленнєвого етикету та використовуючи, за потреби, стратегії 

відновлення комунікації (перепитування, перефразування тощо); 

- виконувати письмові проектні завдання (письмове оформлення 

презентацій); 

- Рекомендована література до теми 3:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання 

на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до 

дисципліни). 

 

ТЕМА 4. Вища освіта в країні, мова якої вивчається. 

Практичне заняття №4(4) – 2 год. 

План 

 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2.Розуміння та вживання граматичного мінімуму. (Типи питальних речень. 

Порядок слів у питальних, розповідних, спонукальних реченнях). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Вища освіта в країні, мова якої 

вивчається». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів № 3, 4(дидактичні 

матеріали). 



5.Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

6. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- правила читання та ділення фраз на ритмічні групи та синтагми; 

- граматичний мінімум (ГМ) та лексичний мінімум (ГМ) відповідно до 

теми;  

- словотворчий мінімум; 

- базові норми вживання лексики та фонетики; 

- вимоги до мовленнєвого та мовного оформлення усних та письмових 

висловлювань з урахуванням специфіки іномовної культури; 

вміти: 

- правильно артикулювати англійські звуки; 

- правильно ділити фрази на ритмічні групи; 

- самостійно розкривати значення слів  з опорою на продуктивні 

словотворчі елементи; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- виконувати комунікативні завдання для ведення діалогів етичного та 

іншого характеру; 

- перекладати тексти, які містять знайомий лексико-граматичний 

матеріал; 

- робити підготовлені повідомлення на основі прочитаних та 

прослуханих текстів; 

 

Рекомендована література до теми 4:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

ТЕМА 5. Моя майбутня професія – юрист. Види юридичних професій в 

Україні. 

 

Практичне заняття №5,(5) – 2 год. 

 

План 

 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови, 

фонетико-орфографічний аналіз слів (ЛМ). 

2. Систематизація пройденого лексико-граматичного матеріалу.(Артикль 

Основні функції означеного і неозначеного артикля. Вживання та відсутність 

артикля.) 

3. Оволодіння лексикою за темою «Моя майбутня професія – юрист». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 



У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- правила читання та ділення фраз на ритмічні групи; 

- граматичний мінімум (ГМ) та лексичний мінімум (ЛМ) відповідно до 

теми;  

- словотворчий мінімум; 

- моделі сучасного англомовного етикету; 

 

вміти: 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

-  виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- починати, вести і закінчувати діалог-обмін думками, з урахуванням 

норм мовленнєвого етикету та використовуючи, за потреби, стратегії 

відновлення комунікації (перепитування, перефразування тощо); 

- робити підготовлені повідомлення на основі прочитаних та 

прослуханих текстів; 

- вести запис основних висловлювань та фактів з текстів для аудіювання 

та читання; виконувати письмові проектні завдання (письмове 

оформлення презентацій); 

 

Рекомендована література до теми 5:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

ТЕМА 6. Професія юриста в країні, мова якої вивчається.  

Практичне заняття №6,7(6,7) – 4 год. 

 

План 

 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови, 

фонетико-орфографічний аналіз слів (ЛМ). 

2. Систематизація пройденого лексико-граматичного матеріалу.( Основні 

функції означеного і неозначеного артикля. Вживання та відсутність 

артикля). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Професія юриста в країні, мова якої 

вивчається». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- правила читання та ділення фраз на ритмічні групи; 

- граматичний мінімум (ГМ) та лексичний мінімум (ЛМ) відповідно до 

теми;  

- словотворчий мінімум; 



- моделі сучасного англомовного етикету; 

 

вміти: 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

-  виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- починати, вести і закінчувати діалог-обмін думками, з урахуванням 

норм мовленнєвого етикету та використовуючи, за потреби, стратегії 

відновлення комунікації (перепитування, перефразування тощо); 

- робити підготовлені повідомлення на основі прочитаних та 

прослуханих текстів; 

- вести запис основних висловлювань та фактів з текстів для аудіювання 

та читання; виконувати письмові проектні завдання (письмове 

оформлення презентацій); 

 

Рекомендована література до теми 6:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

ТЕМА 7. Діяльність поліції в Україні та англомовних країнах.  

Практичне заняття №8(8) – 2 год. 

 

План 

 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови, 

фонетико-орфографічний аналіз слів (ЛМ). 

2. Систематизація пройденого лексико-граматичного матеріалу.(Суфікси і 

префікси іменників, дієслів та прикметників). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Роль поліції в Україні та англомовних 

країнах». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- правила читання та ділення фраз на ритмічні групи; 

- граматичний мінімум (ГМ) та лексичний мінімум (ЛМ) відповідно до 

теми;  

- словотворчий мінімум; 

- моделі сучасного англомовного етикету; 

 

вміти: 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

-  виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 



- починати, вести і закінчувати діалог-обмін думками, з урахуванням 

норм мовленнєвого етикету та використовуючи, за потреби, стратегії 

відновлення комунікації (перепитування, перефразування тощо); 

- робити підготовлені повідомлення на основі прочитаних та 

прослуханих текстів; 

- вести запис основних висловлювань та фактів з текстів для аудіювання 

та читання; виконувати письмові проектні завдання (письмове 

оформлення презентацій); 

 

Рекомендована література до теми 7:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

 

 

Змістовий модуль 2 

Україна та країна, мова якої вивчається. Права і свободи людини. 

 

ТЕМА 8. Україна: державний устрій, органи влади.  

Практичне заняття №1(9) – 2 год. 

План 

 

1. Тренувальні вправи у вимові та читанні. Фонетико-орфографічний аналіз 

слів ЛМ.  

2. Оволодіння ЛМ відповідно до теми «Україна: державний устрій, органи 

влади». 

3. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

4. Розуміння та вживання словотворчого мінімуму: суфікси та префікси 

прикметників та іменників; 

5. Розуміння та вживання ГМ (Суфікси і префікси іменників, дієслів та 

прикметників). 

6. Навчання різним видам читання текстів; 

7. Розвиток навичок аудіювання. 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

-  літературні норми вимови слів і правопис слів; 

-  базові правила граматики відповідно до теми; 

- вимоги до мовленнєвого та мовного оформлення усних та письмових 

висловлювань з урахуванням специфіки іномовної культури; 

вміти: 

- правильно вимовляти і писати англійські слова ЛМ; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 



- починати, вести і завершувати діалог-обмін думками, з урахуванням 

норм мовленнєвого етикету та використовуючи, за потреби, стратегії 

відновлення комунікації (перепитування, перефразування тощо); 

- робити розгорнуті повідомлення за темою або за ситуацією і у зв’язку з 

прочитаним або прослуханим (у межах теми); 

-  виконувати письмові проектні завдання; 

 

Рекомендована література до теми 8:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6  (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

 

ТЕМА 9. Країна, мова якої вивчається: державний устрій, органи влади. 

Великобританія. 

 

Практичне заняття №2,3(10,11) – 4 год. 

 

План 

1. Фонетико-орфографічний аналіз слів ЛМ.  

2. Розуміння та вживання ГМ( Видо-часова система англійської мови - 

SimpleTense).  

3. Оволодіння ЛМ відповідно теми «Великобританія:державний устрій, 

органи влади». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали).  

5. Аудіювання навчального тексту. 

У результаті засвоєння теми: 

знати: 

- базові правила граматики (на рівні морфології та синтаксису); 

- базові норми вживання лексики та фонетики; 

- основні вислови – кліше  для проведення  різних видів усних та 

письмових висловлювань з урахуванням специфіки іномовної 

культури; 

вміти: 

- правильно вимовляти і писати англійські слова ЛМ; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних англомовних 

текстів; виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- починати, вести і завершувати діалог-обмін думками, з урахуванням 

норм мовленнєвого етикету та використовуючи, за потреби, стратегії 

відновлення комунікації (перепитування, перефразування тощо); 

- робити розгорнуті повідомлення за темою або за ситуацією і у зв’язку з 

прочитаним або прослуханим (у межах теми); 

 

 



Рекомендована література до теми 9:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

ТЕМА 10. Країна, мова якої вивчається: державний устрій, органи 

влади. США. 

Практичне заняття №4, 5(12, 13 )– 4 год. 

План 

 

1. Тренувальні вправи у вимові та читанні. Фонетико-орфографічний аналіз 

слів ЛМ.  

2. Оволодіння ЛМ відповідно до теми «Країна, мова якої вивчається: 

державний устрій, органи влади. США». 

3. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

4. Розуміння та вживання ГМ( Видо-часовіформи дієслів  (група часів 

Continuous). 

5. Навчання різним видам читання текстів; 

6. Розвиток навичок аудіювання. 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 
-  літературні норми вимови слів і правопис слів; 

-  базові правила граматики відповідно до теми; 

- вимоги до мовленнєвого та мовного оформлення усних та письмових 

висловлювань з урахуванням специфіки іномовної культури; 

 

вміти: 

- розуміти на слух англомовні тексти, які містять лексико-граматичний 

матеріал на основі прослуханих та прочитаних текстів; 

- вести бесіду на матеріалі текстів у межах змістового модулю; 

- робити підготовлені повідомлення на основі прослуханих і прочитаних 

текстів; 

- читати оригінальні англомовні тексти відповідно до різних видів 

читання. 

 

Рекомендована література до теми 10:1.1, 1.2, 1.4,1. 8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

ТЕМА 11. Подорож до Великобританії (США). 

Практичне заняття №6(14 )– 2 год. 

План 

 

1. Тренувальні вправи у вимові та читанні. Фонетико-орфографічний аналіз 

слів ЛМ.  

2. Оволодіння ЛМ відповідно до теми «Подорож до Великобританії (США)». 



3. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

4. Розуміння та вживання ГМ( Видо-часові форми дієслів (група часів 

Perfect). 

5. Навчання різним видам читання текстів; 

6. Розвиток навичок аудіювання. 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 
-  літературні норми вимови слів і правопис слів; 

-  базові правила граматики відповідно до теми; 

- вимоги до мовленнєвого та мовного оформлення усних та письмових 

висловлювань з урахуванням специфіки іномовної культури; 

 

вміти: 

- розуміти на слух англомовні тексти, які містять лексико-граматичний 

матеріал на основі прослуханих та прочитаних текстів; 

- вести бесіду на матеріалі текстів у межах змістового модулю; 

- робити підготовлені повідомлення на основі прослуханих і прочитаних 

текстів; 

- читати оригінальні англомовні тексти відповідно до різних видів 

читання. 

Рекомендована література до теми 11:1.1, 1.2, 1.4,1. 8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3 

Держава і право. 

 

ТЕМА 12. Держава: типи держав. Роль держави у розвитку суспільства. 

Практичне заняття №1, 2(15, 16) – 4 год. 

План 

 

1.Фонетико-орфографічний аналіз слів;  

2. Розуміння та вживання ГМ (Прикметник. Ступені порівняння 

прикметників). Субстантивація прикметників. 

3. Оволодіння ЛМ відповідно до теми «Держава: типи держав. Роль держави 

у розвитку суспільства». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

6. Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та мовленні (різні види 

діалогів та монологів). 



У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- літературні норми вимови і правопис слів;  

- ГМ та ЛМ відповідно до теми; 

- вимоги до мовленнєвого та мовного оформлення усних та письмових 

висловлювань з урахуванням специфіки іномовної культури; 

вміти: 

- правильно вимовляти та писати слова та словосполучення ЛМ; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів, 

які містять знайомий лексико-граматичний матеріал; 

- читати згідно з сучасними нормами і адекватно розуміти, 

користуючись словником, тексти у межах теми;  

- виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- робити підготовлені повідомлення на основі прослуханих та 

прочитаних текстів; 

- починати, вести і завершувати діалог-обмін думками, з урахуванням 

норм мовленнєвого етикету та використовуючи, за потреби, стратегії 

відновлення комунікації (перепитування, перефразування тощо); 

- вести запис основних висловлювань та фактів з текстів для аудіювання 

та читання; виконувати письмові проектні завдання; 

 

Рекомендована література до теми 12:1.1, 1.2, 1.4,1. 8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

 

ТЕМА 13. Закон і право.  Поняття права.  

Практичне заняття №3(17) – 2 год. 

План 

 

1.Фонетико-орфографічний аналіз слів;  

2. Розуміння та вживання ГМ(Прислівник. Ступені порівняння прислівників). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Закон і право.  Поняття права». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

6. Навчання різним видам читання текстів. 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- літературні норми вимови і правопис слів;  

- ГМ та ЛМ відповідно до теми; 

базові правила граматики (на рівні морфології та синтаксису); 

- основні суфікси та префікси дієслів; 

вміти: 



- правильно вимовляти та писати слова та словосполучення ЛМ; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- самостійно розкривати значення слів  (дієслів) з опорою на 

продуктивні словотворчі елементи; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- читати згідно з сучасними нормами і адекватно розуміти, 

користуючись словником, тексти у межах теми;  

- підготувати реферат, анотацію на прочитані тексти. 

 

 

Рекомендована література до теми 13:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

ТЕМА 14. Розвиток  права. Джерела права. 

Практичне заняття №4(18) – 2 год. 

План 

 

1. Фонетико-орфоепічний аналіз слів ЛМ; 

2. Систематизація пройденого граматичного матеріалу. (Займенник. Особові, 

зворотні та присвійні займенники) 

3. Оволодіння лексикою за темою «Розвиток права», «Джерела права». 

4. Навчання різним видам читання. 

5. Розвиток навичок аудіювання та мовлення. 

 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- літературні норми вимови і правопис слів;  

- ГМ та ЛМ відповідно до теми; 

- основні вислови-кліше для проведення різних видів діалогів та 

монологів; 

 

вміти: 

- правильно вимовляти та писати слова та словосполучення ЛМ; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- самостійно розкривати значення слів  (дієслів) з опорою на 

продуктивні словотворчі елементи; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- читати згідно з сучасними нормами і адекватно розуміти, 

користуючись словником, тексти у межах теми;  

- підготувати реферат, анотацію на прочитані тексти. 



Рекомендована література до теми 14: 1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6  

(посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури 

до дисципліни). 

 

ТЕМА 15.  Загальна Декларація прав людини. Права і свободи людини і 

громадянина. 

Практичне заняття №5,6(19, 20) – 4 год. 

План 

 

1. Фонетико-орфоепічний аналіз слів ЛМ; 

2. Розуміння та вживання граматичного матеріалу (Неозначені займенники 

some, any та їх похідні). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Загальна Декларація прав людини. Права 

і свободи людини і громадянина». 

4. Навчання різним видам читання (дидактичний матеріал) 

5. Розвиток навичок аудіювання та мовлення. 

 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- літературні норми вимови і правопис слів;  

- ГМ та ЛМ відповідно до теми; 

- основні вислови-кліше для проведення різних видів діалогів та 

монологів; 

вміти: 

- правильно вимовляти та писати слова та словосполучення ЛМ; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- самостійно розкривати значення слів  (дієслів) з опорою на 

продуктивні словотворчі елементи; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- читати згідно з сучасними нормами і адекватно розуміти, 

користуючись словником, тексти у межах теми;  

- підготувати реферат, анотацію, презентацію на прочитані тексти. 

розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

Рекомендована література до теми 15:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

 

 

 

ТЕМА 16. Захист прав і свобод людини. 

Практичне заняття №7, 8(21,22) – 4 год. 



План 

 

1. Фонетико-орфоепічний аналіз слів ЛМ; 

2. Розуміння та вживання граматичного матеріалу (Особливості вживання 

деяких займенників). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Захист прав і свобод людини». 

4. Навчання різним видам читання (дидактичний матеріал) 

5. Розвиток навичок аудіювання та мовлення. 

 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- літературні норми вимови і правопис слів;  

- ГМ та ЛМ відповідно до теми; 

- основні вислови-кліше для проведення різних видів діалогів та 

монологів; 

вміти: 

- правильно вимовляти та писати слова та словосполучення ЛМ; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- самостійно розкривати значення слів  (дієслів) з опорою на 

продуктивні словотворчі елементи; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- читати згідно з сучасними нормами і адекватно розуміти, 

користуючись словником, тексти у межах теми;  

- підготувати реферат, анотацію, презентацію на прочитані тексти. 

розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

Рекомендована література до теми 16:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

ТЕМА 17. Право Європейського співтовариства.   

Практичне заняття №9(23) – 2 год. 

План 

 

1. Фонетико-орфоепічний аналіз слів ЛМ; 

2. Розуміння та вживання граматичного матеріалу (Модальні дієслова). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Загальна Декларація прав людини. Права 

і свободи людини і громадянина». 

4. Навчання різним видам читання (дидактичний матеріал) 

5. Розвиток навичок аудіювання та мовлення. 

 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 



- літературні норми вимови і правопис слів;  

- ГМ та ЛМ відповідно до теми; 

- основні вислови-кліше для проведення різних видів діалогів та 

монологів; 

вміти: 

- правильно вимовляти та писати слова та словосполучення ЛМ; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- самостійно розкривати значення слів  (дієслів) з опорою на 

продуктивні словотворчі елементи; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- читати згідно з сучасними нормами і адекватно розуміти, 

користуючись словником, тексти у межах теми;  

- підготувати реферат, анотацію, презентацію на прочитані тексти. 

розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

Рекомендована література до теми 17:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4 

Конституційне право України та країни, мова якої вивчається 

 

ТЕМА 18. Конституція – стандарт законності.  

Практичне заняття №1(24) – 2 год. 

План 

 

1. Фонетико-орфоепічний аналіз слів ЛМ; 

2. Розуміння та вживання граматичного матеріалу (Модальні дієслова та їх 

замінники). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Конституція – стандарт законності».  

4. Навчання різним видам читання (дидактичний матеріал) 

5. Розвиток навичок аудіювання та мовлення. 

 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- літературні норми вимови і правопис слів;  

- ГМ та ЛМ відповідно до теми; 

- основні вислови-кліше для проведення різних видів діалогів та 

монологів; 



 - методику анотування та реферування текстів; 

вміти: 

- правильно вимовляти та писати слова та словосполучення ЛМ; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- самостійно розкривати значення слів  (дієслів) з опорою на 

продуктивні словотворчі елементи; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- читати згідно з сучасними нормами і адекватно розуміти, 

користуючись словником, тексти у межах теми;  

- підготувати реферат, анотацію, презентацію на прочитані тексти. 

розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

Рекомендована література до теми 18:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

 

ТЕМА 19. Конституція США. Біль про права.  

Практичне заняття №2((25) – 2 год. 

План 

 

1. Фонетико-орфоепічний аналіз слів ЛМ; 

2. Розуміння та вживання граматичного матеріалу (Пряма і непряма мова). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Конституція США. Біль про 

права».Конституція України. Права, свободи та обовязки громадян». 

4. Навчання різним видам читання (дидактичний матеріал) 

5. Розвиток навичок аудіювання та мовлення. 

 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- літературні норми вимови і правопис слів;  

- ГМ та ЛМ відповідно до теми; 

- основні вислови-кліше для проведення різних видів діалогів та 

монологів; 

 - методику анотування та реферування текстів; 

вміти: 

- правильно вимовляти та писати слова та словосполучення ЛМ; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- самостійно розкривати значення слів  (дієслів) з опорою на 

продуктивні словотворчі елементи; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 



- читати згідно з сучасними нормами і адекватно розуміти, 

користуючись словником, тексти у межах теми;  

- підготувати реферат, анотацію, презентацію на прочитані тексти. 

розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

Рекомендована література до теми 19:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

 

ТЕМА 20. Конституція США. Американський федералізм.  

Практичне заняття № 3,4 (26,27) – 4 год. 

План 

 

1. Фонетико-орфоепічний аналіз слів ЛМ; 

2. Розуміння та вживання граматичного матеріалу (Узгодження часів). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Конституція США. Американський 

федералізм». 

4. Навчання різним видам читання (дидактичний матеріал) 

5. Розвиток навичок аудіювання та мовлення. 

 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- літературні норми вимови і правопис слів;  

- ГМ та ЛМ відповідно до теми; 

- основні вислови-кліше для проведення різних видів діалогів та 

монологів; 

 - методику анотування та реферування текстів; 

вміти: 

- правильно вимовляти та писати слова та словосполучення ЛМ; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- самостійно розкривати значення слів  (дієслів) з опорою на 

продуктивні словотворчі елементи; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- читати згідно з сучасними нормами і адекватно розуміти, 

користуючись словником, тексти у межах теми;  

- підготувати реферат, анотацію, презентацію на прочитані тексти. 

розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

Рекомендована література до теми 20:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 



ТЕМА 21. Конституція України. Права, свободи та обов’язки громадян.  

Практичне заняття № 5,6(28, 29) – 4 год. 

План 

 

1. Фонетико-орфоепічний аналіз слів ЛМ; 

2. Розуміння та вживання граматичного матеріалу (Узгодження часів). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Конституція США. Американський 

федералізм». 

4. Навчання різним видам читання (дидактичний матеріал) 

5. Розвиток навичок аудіювання та мовлення. 

 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- літературні норми вимови і правопис слів;  

- ГМ та ЛМ відповідно до теми; 

- основні вислови-кліше для проведення різних видів діалогів та 

монологів; 

 - методику анотування та реферування текстів; 

вміти: 

- правильно вимовляти та писати слова та словосполучення ЛМ; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- самостійно розкривати значення слів  (дієслів) з опорою на 

продуктивні словотворчі елементи; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- читати згідно з сучасними нормами і адекватно розуміти, 

користуючись словником, тексти у межах теми;  

- підготувати реферат, анотацію, презентацію на прочитані тексти. 

розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

Рекомендована література до теми 21:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

 

 

 

 

ТЕМА 22.Конституція України. Система стримувань та противаг. 

Практичне заняття № 7,8(30, 31) – 4 год. 

План 

 

1. Фонетико-орфоепічний аналіз слів ЛМ; 

2. Розуміння та вживання граматичного матеріалу (Узгодження часів). 



3. Оволодіння лексикою за темою «Конституція України. Система 

стримувань та противаг». 

4. Навчання різним видам читання (дидактичний матеріал) 

5. Розвиток навичок аудіювання та мовлення. 

 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- літературні норми вимови і правопис слів;  

- ГМ та ЛМ відповідно до теми; 

- основні вислови-кліше для проведення різних видів діалогів та 

монологів; 

 - методику анотування та реферування текстів; 

вміти: 

- правильно вимовляти та писати слова та словосполучення ЛМ; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- самостійно розкривати значення слів  (дієслів) з опорою на 

продуктивні словотворчі елементи; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- читати згідно з сучасними нормами і адекватно розуміти, 

користуючись словником, тексти у межах теми;  

- підготувати реферат, анотацію, презентацію на прочитані тексти. 

розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

Рекомендована література до теми 22:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

ТЕМА 23. Конституція Великобританії.  

Практичне заняття №9(32) – 2 год. 

План 

 

1. Фонетико-орфоепічний аналіз слів ЛМ; 

2. Розуміння та вживання граматичного матеріалу (Узгодження часів). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Конституція Великобританії». 

4. Навчання різним видам читання (дидактичний матеріал) 

5. Розвиток навичок аудіювання та мовлення. 

 

У результаті засвоєння теми студент повинен: 

знати: 

- літературні норми вимови і правопис слів;  

- ГМ та ЛМ відповідно до теми; 

- основні вислови-кліше для проведення різних видів діалогів та 

монологів; 



 - методику анотування та реферування текстів; 

вміти: 

- правильно вимовляти та писати слова та словосполучення ЛМ; 

- виконувати лексико-граматичні вправи; 

- самостійно розкривати значення слів  (дієслів) з опорою на 

продуктивні словотворчі елементи; 

- розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

- читати згідно з сучасними нормами і адекватно розуміти, 

користуючись словником, тексти у межах теми;  

- підготувати реферат, анотацію, презентацію на прочитані тексти. 

розуміти основний зміст нескладних автентичних англомовних текстів; 

виділяти важливі відомості з прагматичних текстів довідково-

інформаційного характеру; 

Рекомендована література до теми 23:1.1, 1.2, 1.4,1.8, 2.6 (посилання на 

порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентівна практичних заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Лексико-граматичний матеріал, що вивчається на занятті, засвоєнийу повному обсязі; 
на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння аудіювання, 
говоріння, читання і письма; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність спілкування на різноманітні теми, пов’язані з навчанням та професією, 
представляючи та обґрунтовуючи свої погляди 

4 

Лексико-граматичний матеріал, що вивчається на занятті, засвоєніу повному обсязі;в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння аудіювання, говоріння, 
читання і письма; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в 
повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Продемонстроване вміння  без надмірних зусиль розуміти довготривале 
мовлення; при читанні вміння розпізнавати професійну термінологію, зрідко 
користуючись довідковими ресурсами 

3 

Лексико-граматичний матеріал, що вивчається на занятті, у цілому засвоєний; 
практичні навички та вміння аудіювання, говоріння, читання і письма мають 
поверхневий характер, потребують подальшого відпрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Лексико-граматичний матеріал, що вивчається на занятті, засвоєний частково, 
прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребуютьподальшого усунення. 

1 

Здобувач вищої освіти не готовий до заняття,не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання навчальних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


