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Об-

сяг 

в 

годи

ди-

нах 

Назва та стислий зміст практичного заняття Мета роботи 

1 семестр 

1.Загальні відомості про реферати та анотації  
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1 Види рефератів та анотацій  
Переглядове  читання англомовного тексту та 

його прослуховування, усний переказ.   

Письмовий переказ англійською мовою стис-

лого змісту тексту. 

Simple Sentences, Compound Sentences, 

Complex Sentences.  

Види завдань  

Answer the questions according to contents of 

the text 

Translate the following... 

Transform the following... 

Expound the issues connected with the problem 

highlighted in the text 

Recall the situations from the text suggested by 

these sentences 

Find sentences in the text confirming that… 

Розуміння текстів, побудованих на 

частотному мовленнєвому матеріалі 

професійного спілкування; 

розуміння основних положень чітко 

промовлених висловлювань, обмеже-

них літературною мовою, за темою. 

 Вміння писати зв’язні тексти за те-

мою.  
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 2 Написання анотацій у відповідності з 

існуючими стандартами  
Переглядове читання англомовного тексту та 

його прослуховування, переказ, розрізнення 

головної ідеї і деталей тексту, причин і нас-

лідків. 

Письмовий переказ англійською мовою стис-

лого змісту тексту. 

Tenses in the Active Voice  

Види завдань  

 Find in the text the facts the author gives to illu-

strate the following statements 

Fill in the chart 

Fill in the missing words 

Complete the sentences 

Identify specific information 

Match the pairs of the sentences 

Divide the text into logical parts and retell it ac-

Розуміти основні ідеї та розпізнава-

ти відповідну інформацію в ході дета-

льних обговорень за темою пов’язані з 

спеціальністю.  

Розуміти досить складні повідом-

лення в академічному та професійному 

середовищі; будування зв’язних висло-

влювань за темою. 

Вміння писати зв’язні тексти за те-

мою, користуючись базовими засоба-

ми зв’язку для поєднання висловлю-

вань у чіткій, логічно об’єднаний дис-

курс 



 

cording to your plan 

Give reasons underlying the facts or the utter-

ances given below  

Make a list of  arguments for or against the given 

issues  
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3  Структура та особливості мовної анота-

ції (описова, реферативна )  

 Інформативне читання англомовного тексту 

для розуміння основної ідеї тексту, переказ. 

Письмовий переказ англійською мовою 

стислого змісту тексту. 

Tenses in the Active Voice  

Види завдань  

 Confirm or disprove the statements, quote the 

text if necessary  

Find the underlying reasons for…  

Find Ukrainian equivalents for the follow-

ing…  

Explain what is meant by … 

Give all the word combinations you know 

with the given words 

Discuss these statements or express your opi-

nion on them.  

Make up and act out 

  dialogues or stories based on the given situa-

tions 

Find additional information throwing light 

upon the state of things. 

Розуміння текстів, побудованих на 

частотному мовленнєвому матеріалі 

професійного спілкування; будування 

складних зв’язних висловлювань за 

темою.  

Вміння писати зв’язні тексти за те-

мою.  

Розуміти основні ідеї та розпізнава-

ти відповідну інформацію в ході дета-

льних обговорень, що за темою 

пов’язані з спеціальністю 

2. Наукові інтереси і дослідження. 
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4.Визначення та пояснення іноземною 

мовою визначених понять у сфері дослі-

дження  

Переглядове читання без словника англо-

мовного тексту, переказ тексту англійською 

мовою. 

Письмовий переказ англійською мовою 

стислого змісту тексту. 

Tenses in the Passive Voice  

Види завдань  

Ask fact-finding questions on the chapters un-

der discussion  

Point out historical, political or social causes 

behind the state of things 

Give as much information as possible on the 

subjects suggested 

Make up situations on the subject-matter of 

the text using the active vocabulary 

Apply the vocabulary to situations suggested 

Summarise the information 

Analyse the following statements. 

Розуміння текстів, побудованих на 

частотному мовленнєвому матеріалі 

професійного спілкування; 

будування складних зв’язних ви-

словлювань за темою. Вміння писати  

зв’язні тексти за темою. 

Розуміти основні ідеї та розпізна-

вати відповідну інформацію в ході де-

тальних обговорень, що за темою 

пов’язані з спеціальністю 

 

 

5. Науково-дослідна робота (аспіранту-

ра, експеримент, обробка експерименталь-

Розуміння основних положень чітко 

промовлених висловлювань, обмеже-
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них  даних)  
Інформативне читання англомовного тек-

сту за темою. Усне висловлювання свого від-

ношення щодо змісту тексту. 

Письмовий переказ англійською мовою 

стислого змісту тексту. 

Tenses in the Passive Voice  

Види завдань  

Complete the sentences 

Identify specific information 

Match the pairs of the sentences 

Divide the text into logical parts and retell it 

according to your plan 

Give reasons underlying the facts or the utter-

ances given below  

Make a list of  arguments for or against the 

given issues . 

Find in the text the facts the author gives to il-

lustrate the following statements 

Fill in the chart 

Fill in the missing words 

них літературною нормою за темою 

розуміння текстів, побудованих на час-

тотному мовленнєвому матеріалі про-

фесійного спілкування; вміння писати  

зв’язні тексти за темою 

2 семестр 

3. Переклад як засіб удосконалення навичок і вмінь читання та ефективний засіб конт-

ролю повноти і точності розуміння інформації 
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1 Подальший розвиток навичок оглядо-

вого, інформативного і глибинного читан-

ня на матеріалах оригінальної наукової 

інформації з фаху  

Iнформативне читання англомовного текс-

ту за темою. Усне висловлювання свого від-

ношення щодо ситуації, яка склалася. 

Письмовий переказ англійською мовою 

стислого змісту тексту. 

Sequence of Tenses 

     Види завдань  

 Give as much information as possible on the 

subjects suggested 

Make up situations on the subject-matter of the 

text using the active vocabulary 

Apply the vocabulary to situations suggested 

Summarise the information 

Analyse the following statements 

Розуміння основних положень чітко 

промовлених  висловлювань, обмеже-

них літературною нормою, за темою. 

Pозуміння текстів, побудованих на 

частотному мовленнєвому матеріалі 

професійного спілкування; вміння пи-

сати  зв’язні тексти за темою. 
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2 Особливості перекладу технічних та нау-

кових текстів  

Інформативне читання англомовного текс-

ту для розуміння основної ідеї тексту, пере-

каз. Прослухування, деталізація тексту. 

Письмовий переказ англійською мовою 

стислого змісту тексту. 

Modal Verbs 

Види завдань  
Find in the text the facts the author gives to 

illustrate the following statements 

Розуміння основних положень чітко 

промовлених висловлювань, обмеже-

них літературною нормою за темою, 

розуміння текстів, побудованих на час-

тотному мовленнєвому матеріалі про-

фесійного спілкування; вміння писати 

зв’язні тексти за темою; будування  

зв’язних висловлювань за темою 



 

Fill in the chart 

Fill in the missing words 

Complete the sentences 

Identify specific information 

Match the pairs of the sentences 

Divide the text into logical parts and retell it 

according to your plan 

Give reasons underlying the facts or the ut-

terances given below 

Make a list of  arguments for or against the 

given issues. 

4. Участь в наукових конференціях 
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3. Попередні відомості та підготовчі дії 

учасника конференції. 

Інформативне читання англомовного текс-

ту для розуміння основної ідеї тексту, пере-

каз. Прослухування, деталізація тексту. 

Письмовий переказ англійською мовою 

стислого змісту тексту. 

The Article  

Види завдань  
Confirm or disprove the statements, quote the 

text if necessary  

Find the underlying reasons for…  

Find Ukrainian equivalents for the follow-

ing…  

Explain what is meant by … 

Give all the word combinations you know with 

the given words. 

Розуміння основних положень чітко 

промовлених висловлювань, обмеже-

них літературною нормою за темою, 

розуміння текстів, побудованих на час-

тотному мовленнєвому матеріалі про-

фесійного спілкування; вміння писати 

зв’язні тексти за темою, будування  

зв’язних висловлювань за темою.  

 

6 4. Проведення конференції  

Поглиблене читання англомовного тексту 

для розуміння основної ідеї тексту, переказ. 

Прослухування та передача інформації. 

Письмовий переказ англійською мовою 

стислого змісту тексту. 

The Pronoun  

Види завдань  
Complete the sentences 

Identify specific information 

Match the pairs of the sentences 

Divide the text into logical parts and retell it 

according to your plan 

Give reasons underlying the facts or the ut-

terances given below  

Make a list of  arguments for or against the 

given issues . 

Find in the text the facts the author gives to 

illustrate the following statements 

Fill in the chart 

Fill in the missing words. 

Розуміння текстів, побудованих на 

частотному мовленнєвому матеріалі 

професійного спілкування; 

будування складних зв’язних ви-

словлювань за темою. Розуміти основ-

ні ідеї та розпізнавати відповідну ін-

формацію в ході детальних обгово-

рень, що за темою пов’язані з спеціа-

льністю 

  

 

 

5. Модель оголошень про конференції 

Інформативне читання  англомовного тек-

сту для розуміння основної ідеї тексту, пере-

Розуміння автентичного тексту 

пов’язаного з спеціальністю; вміння 

будувати складні зв’язні висловлюван-
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каз.  

Письмова передачаосновної ідеї тексту. 

The Adjective and  the Adverb  

Види завдань  
Fill in the missing words 

Complete the sentences 

Identify specific information 

Match the pairs of the sentences 

Divide the text into logical parts and retell it 

according to your plan 

Give reasons underlying the facts or the ut-

terances given below  

Make a list of  arguments for or against the 

given issues  

ня; перевірка вміння писати  зв’язні 

тексти за темою. 

3 семестр 

5. Наукове листування 
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1 Основні складові частини ділового 

наукового листа.  

Переглядове  читання англомовного текс-

ту за даною темою та складання запитань до 

нього. 

Письмовий переказ англійською мовою 

стислого змісту тексту. 

Forms and Functions of the Infinitive 

Види завдань  

 Identify specific information 

Match the pairs of the sentences 

Divide the text into logical parts and retell it 

according to your plan 

Give reasons underlying the facts or the ut-

terances given below  

Make a list of  arguments for or against the 

given issues. 

Розуміння текстів, побудованих на 

частотному мовленнєвому матеріалі 

професійного спілкування за темою; 

вміння складати  зв’язні висловлю-

вання для підтримання бесіди; вміння 

писати складні зв’язні тексти за темою. 
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2 Скорочення в ділових листах  

Переглядове  читання англомовного текс-

ту за даною темою та складання запитань до 

нього. 

Передання у письмової формі основної 

інформації за даною темою англійською мо-

вою. 

Complex Object  

Види завдань  
Fill in the missing words 

Complete the sentences 

Identify specific information 

Match the pairs of the sentences 

Divide the text into logical parts and retell it 

according to your plan 

Give reasons underlying the facts or the ut-

terances given below  

Make a list of  arguments for or against the 

given issues 

Розуміння автентичного тексту 

пов’язаного з спеціальністю; вміння 

будувати складні зв’язні висловлюван-

ня; перевірка вміння писати зв’язні те-

ксти за темою 



 

6. Наукове дослідження 
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3 Повідомлення про тему, мету, задачі 

дослідження  

 Переглядове  читання англомовного текс-

ту за даною темою та складання запитань до 

нього. 

Передання у письмової формі основної 

інформації за даною темою англійською мо-

вою. 

Complex Object  

Види завдань 
Explain what is meant by … 

Give all the word combinations you know 

with the given words 

Розуміння автентичного тексту 

пов’язаного з спеціальністю; вміння 

будувати складні зв’язні висловлюван-

ня; перевірка вміння писати зв’язні те-

ксти за темою 
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4  Предмет та методи дослідження 

Переглядове читання англомовного тек-

сту за даною темою та складання запитань до 

нього. 

Передання у письмової формі основної 

інформації за даною темою англійською мо-

вою. 

Complex Subject  

Види завдань  
Give as much information as possible on the 

subjects suggested 

Make up situations on the subject-matter of 

the text using the active vocabulary 

Apply the vocabulary to situations suggested 

Summarise the information 

Analyse the following statements 

Розуміння текстів, побудованих на 

частотному мовленнєвому матеріалі 

професійного спілкування за темою. 

Вміння складати  зв’язні висловлю-

вання для підтримання бесіди; вміння 

писати складні зв’язні тексти за темою 

4 семестр 

7 Написання резюме 
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1  Як правильно скласти резюме    
Інформативне читання  англомовного тексту 

для розуміння основної ідеї тексту, переказ. 

Передача в письмовий формі інформації 

щодо ситуації в Україні. 

Forms and Functions of the Participle  

Види завдань  
Complete the sentences 

Identify specific information 

Match the pairs of the sentences 

Divide the text into logical parts and retell it 

according to your plan 

Give reasons underlying the facts or the ut-

terances given below  

Make a list of  arguments for or against the 

given issues 

Розуміння текстів, побудованих на 

частотному мовленнєвому матеріалі 

професійного спілкування за темою; 

Вміння складати  зв’язні висловлю-

вання для підтримання бесіди; вміння 

писати складні зв’язні тексти за темою 

   

 

 

 

2  Особливості написання резюме на 

різні посади  

Переглядове читання англомовного тексту 

за даною темою та складання запитань до 

Розуміння текстів, побудованих на 

частотному мовленнєвому матеріалі 

професійного спілкування за темою; 

вміння складати  зв’язні висловлюван-
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нього. 

Передання у письмової формі основної 

інформації за даною темою англійською мо-

вою. 

The Objective Participial Construction 

Види завдань  

Give as much information as possible on the 

subjects suggested 

Make up situations on the subject-matter of 

the text using the active vocabulary 

Apply the vocabulary to situations suggested 

Summarise the information 

Analyse the following statements. 

ня для підтримання бесіди; вміння пи-

сати складні зв’язні тексти за темою 

8.Співбесіда при прийомі на роботу 
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3   Як вести себе на інтерв'ю,  щоб досяг-

ти мети  
 Інформативне читання англомовного текс-

ту для розуміння основної ідеї тексту, пере-

каз. Прослухування, деталізація тексту. 

Письмовий переказ англійською мовою 

стислого змісту тексту. 

The Nominative Participial Construction 

Види завдань  
Explain what is meant by … 

Give all the word combinations you know with 

the given words 

Розуміння текстів, побудованих на 

частотному мовленнєвому матеріалі 

професійного спілкування за темою; 

вміння складати  зв’язні висловлю-

вання для підтримання бесіди; вміння 

писати складні зв’язні тексти за темою. 
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4  Питання на співбесіді - як відповісти 

краще  

Переглядове читання англомовного тек-

сту за даною темою та складання запитань 

до нього. 

Передання у письмової формі основної 

інформації за даною темою англійською 

мовою. 

Forms and Functions of the Gerund 

The Gerundial Construction  

Види завдань  
Give as much information as possible on the 

subjects suggested 

Make up situations on the subject-matter of the 

text using the active vocabulary 

Apply the vocabulary to situations suggested 

Summarise the information 

Analyse the following statements 

Розуміння текстів, побудованих на 

частотному мовленнєвому матеріалі 

професійного спілкування за темою; 

вміння складати прості зв’язні вислов-

лювання для підтримання бесіди; 

вміння писати складні зв’язні тексти за 

темою. 

 


