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Силабус навчальної дисципліни 

«ІНОЗЕМНА МОВА» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента (освітня послуга за 

додатковою угодою)  

Семестр Осінній та весняний семестри 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

24 кредити (340 годин) 

Мова викладання Англійська, українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Головні аспекти підготовки до успішного складання єдиного 

вступного іспиту (ЄВІ): читання як вид мовленнєвої діяльності, а 

також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації 

(використання мови). 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс призначений для підготовки до складання єдиного вступного 

іспиту (ЄВІ) з англійської мови для вступу на другий 

(МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здобуті знання допоможуть студентам скласти єдиний вступний 

іспит (ЄВІ) з англійської мови на шляху до омріяної спеціальності. 

Студенти зможуть ліквідувати наявні прогалини з англійської 

мови та значно підвищити рівень володіння мовою. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс спрямований на формування іншомовної комунікативної 

компетентності у таких видах мовленнєвої діяльності, як 

сприймання на слух, зорове сприймання, писемна взаємодія, 

писемне продукування, зокрема: розуміти на слух зміст 

автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних 

жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування у письмовій формі в межах сфер, тем і ситуацій, 

визначених чинною навчальною програмою; критично оцінювати 

інформацію та використовувати її для різних потреб; обирати й 

застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до 

різних потреб. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

І. Особистісна сфера 

− Повсякденне життя і його проблеми 

− Сім'я. Родинні стосунки. 

− Характер людини. 

− Режим дня. 

− Здоровий спосіб життя. 

− Дружба, любов 

− Стосунки з однолітками, в колективі. 

− Світ захоплень. 

− Дозвілля, відпочинок. 

− Особистісні пріоритети. 

− Плани на майбутнє, вибір професії. 

ІІ. Публічна сфера. 

− Довколишнє середовище. 

− Життя в країні, мова якої вивчається. 

− Подорожі, екскурсії. 

− Культура і мистецтво в Україні та в країні, мова якої 

вивчається. 

− Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

− Література в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

− Засоби масової інформації. 

− Молодь і сучасний світ. 

− Людина і довкілля. 

− Одяг. 

− Покупки. 

− Харчування. 

− Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

− Україна у світовій спільноті. 

− Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої 

вивчається. 

− Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

− Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої 

вивчається. 

− Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України 

та країни, мова якої вивчається. 

− Музеї, виставки. 

− Кіно, телебачення. 

− Обов’язки та права людини. 

− Міжнародні організації, міжнародний рух. 

ІІІ. Освітня сфера. 

− Освіта, навчання, виховання. 

− Шкільне життя. 

− Улюблені навчальні предмети. 

− Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

− Іноземні мови у житті людини. 

Морфологія: 

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині. 

Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний 

відмінок. 

Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених 

артиклів. Нульовий артикль. 

Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння 

прикметників. 

Займенник. Види займенників. Вживання займенників. 



 

 

 
 

Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному 

стані. Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. 

Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та 

їх конструкції. Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle 

II. Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, 

call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand. 

Структура to be going to do smth. 

Прислівник. Вживання прислівників. Ступені порівняння 

прислівників. Прислівники місця і часу Основні прислівникові 

звороти. Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc). 

Числівник. Кількісні та якісні числівники. Порядкові числівники. 

Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників. 

Частка. Особливості вживання to з дієсловами. 

Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності. 

Синтаксис: 

Структура різних типів речень. 

− Прості речення. 

− Безособові речення. 

− Складні речення (складносурядні і складнопідрядні). 

Пряма і непряма мова. 

− Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях. 

Словотворення: 

Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів 

іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і 

дієслів. 

Види занять: практичні заняття. 

Методи навчання: інтерактивні ділові і рольові ігри, навчальні 

диспути і дискусії, аналіз конкретних ситуацій, телеконференції, 

підготовка англомовних постів  тощо. 

Форми навчання: очна, дистанційна. 

 
 

Пререквізити 

Базові знання граматики іноземної мови, мінімальний лексичний 

запас для висловлення власної думки, базові вміння користування 

новітніми інформаційними ресурсами.  

Пореквізити Знання та навички для успішної здачі ЄВІ 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Англійська мова для повсякденного спілкування (English for 

everyday communication) : підручник / за ред. В.К. Шпака. – 3-

тє вид., стер. – К. : Вища школа, 2003. – 302 с. 

2. Барановська Т. Граматика. Збірник вправ : навч. посібник / 

Т. Барановська. – вид. друге, випр. і доп. – К. : ООО «ИП 

Логос», 2013. – 384 с. 

3. Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови / Л.Г. Верба, 

Г.В. Верба. – К. : ВП Логос-М, 2006. – 342 с. 

4. Гусак Т.М. Modern English Grammar in Practice / Т.М. Гусак. – 

К. : ІНКОС, 2002. – 308 с. 

5. Murphy Raymond. English Grammar in Use: A self-reference and 

practice book for intermediate students of English /Murphy 

Raymond. – 4th. ed. – CUP, 2012. – 398 p. 

6. Roberts R. New Total English. Students’ book (Intermediate) / R. 

Roberts, A. Clare, J. J. Wilson. – Harlow : Pearson Education Ltd, 

2011. – 176 p. 



Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, комп’ютер, проектор, особисті 

гаджети. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Іноземної філології 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ХАЙДАРІ НАТАЛІЯ ІГОРІВНА  

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук  

Вчене звання: -  

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id

=11802 

Тел.: 044 406 68 37 

E-mail: nataliia.khaidari@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1512 

 

ЖУРАВЕЛЬ ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА  

Посада: викладач 

Науковий ступінь: -  

Вчене звання: -  

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id

=11796 

Тел.: 044 406 68 37 

E-mail: tetiana.zhuravel@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1512 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання англійською мовою 

Лінк на дисципліну Google Classroom. Код доступу до курсу: 3iuzxyb 

 


