
ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) 
 

Тип    Дисципліна загальної підготовки 

Код 

Семестр   

К 6 

 1,2                                                                               

Загальна кількість кредитів/годин    12,5 (375 год.) 
 

Форма контролю Залік, екзамен 

Викладач Асистенти кафедри іноземних мов 
професійного спрямування ДонНУ імені 
Василя Стуса  
Ханкішиєва Юлія Ях’яївна, Маславчук 
Наталя Анатоліївна 

 

Необхідні та супутні навчальні дисципліни   «Основи мовленнєвої діяльності» 

Місце у структурно-логічній схемі Дисципліна викладається на 1 і 2 семестрах 

 

Форми навчання Лабораторні заняття 

Критерії оцінювання 1 семестр: 
 

 

2 семестр 

Поточний контроль - 100 балів 

 

Поточний контроль – 60 балів, підсумковий 
контроль (усно-письмова форма) - 40 балів 

 

Мова викладання Англійська 

 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Socialising. Means of communication. Friends: starting a conversation with a stranger; 

encouraging further conversation; retelling a narrative with your own words, writing a semi-formal 

e-mail. Media: giving opinions; describing an object; describing an important event; sequencing a 

narrative, writing a description of an event. Grammar issues (Auxiliary verbs (do, be, have). Present 

Simple and present Continuous. Present Perfect and Past Simple; Defining relative clauses; The 

Passive Voice; Past Simple and Past Continuous).  

Life values. Lifestyle: making a complaint; comparing cities, taking notes while listening; 

writing an email of complaint. Wealth: using intonation to check and confirm information; carrying 

out a survey and present results; asking and giving clarification; writing a report on factual 

information. Grammar issues (Prefixes and suffixes; Future Simple and Future Continuous; 

Comparatives and superlatives; Phrasal verbs; Zero and First Conditionals; Modal verbs of 

obligation and prohibition; Past Perfect Simple). 

Leisure and studying. Free time. Holidays: describing a pastime, describing your response to a 

picture; getting around a new place; talking about unexpected events; writing a detailed description 

of a place and object. Learning: describing a learning experience; carrying out an interview; 

summarizing a short article. Grammar issues (Articles. Uses of ‘like’; Subject and object questions. 

Modals of ability, past and present.). 
Jobs and experiences. Jobs: describing job skills; asking for clarification; answering interview 

questions; writing a letter of application. Applied Linguistics jobs. Memories: understanding 

cultural differences; describing a famous person; talking about memories; writing an essay. 

Grammar issues (Using “make”, “let”, “allow”. Reported speech. Past obligation, permission. 

Structures ‘I wish/ If only’. Review of past tenses. Review of past tenses.). 



 

 
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі 

 
ПРН-К-2. Використовувати іноземну мову для організації ефективної міжкультурної 
комунікації.  
ПРН-К-3. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних 
жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування, для розв’язання комунікативних 
завдань у різних сферах життя.  
ПРН-К-4. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні факти, перекладати 
тексти різних стилів і жанрів.   
ПРН-К-5. Створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та іноземною 
мовами.  
ПРН-У-6. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних 
джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 
систематизувати.   


