
Навчально-методичні рекомендації  
доо самостійної роботи студента заочної форми навчання  

та виконання контрольної роботи 

з дисципліни 

«Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)» 

 

Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Практика усного та 

писемного мовлення (англійська мова)» є подальший розвиток вмінь та 

навичок володіння різними видами англомовної мовленнєвої діяльності в 

обсязі тематики, яка визначена даною програмою. 

Головним завданням вивчення дисципліни є удосконалення та подальший 

розвиток набутих у школі знань, умінь та навичок з англійської мови в різних 

видах мовленнєвої діяльності. Вивчення англійської мови передбачає 

володіння загальновживаною та термінологічною лексикою, граматикою 

англійської мови, набуття навичок читання та усного і письмового перекладу, 

вміння розуміти англійську мову як при безпосередньому спілкуванні, так і у 

фонозаписі, діалогічно та монологічно спілкуватися в межах тем, зазначених 

програмою. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:  

Знати: 

-  основну лексику за темами, що вивчаються; 

-  основні синтаксичні характеристики англійської мови, порядок слів; 

-  словотвірні морфеми та моделі; 

-  основні стилістичні особливості та відмінності різних стилів усного та 

писемного мовлення; 

-  основні стилістичні та лексичні особливості перекладу. 

Вміти: 

-  розуміти основні ідеї англомовного тексту в рамках тематики 

дисципліни; 

-  передавати в усній та письмовій формах здобуту при читанні 

інформацію як рідною, так і англійською мовою;  

-  володіти словниковим мінімумом, що дозволяє вільно спілкуватися з 

носіями англійської мови; 

-  розуміти на слух монологічне та діалогічне англомовне мовлення; 

-  чітко, детально, граматично адекватно висловитись (в усній та писемній 

формі) англійською мовою на широке коло тем, виражати свою думку з 

певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти. 

 

Самостійна робота студента заочної форми навчання в період між сесіями 

передбачає: 

1. Усне опрацювання матеріалу з усіх видів мовлення: 

усне монологічне мовлення 

усне діалогічне мовлення 

письмо 



аудіювання 

2. Опрацювання текстів та діалогів за розділами, представленими в навчально- 

практичному комплексі з дисципліни 

3. Робота зі словником, виписування нових слів та транскрипції під 

відповідними 

заголовками з зазначенням сторінок та джерела 

4. Вивчення нової лексики з тематики, передбаченої програмою 

5. Виконання практичних завдань та вправ в окремому зошиті 

6. Конспектування зазначеного мовного та мовленнєвого матеріалу 

7. Виконання контрольної роботи. 

 

Текст контрольної роботи подається в друкованому або рукописному вигляді 

у папці з файлами, яка містить: 

1) титульну сторінку; 

2) номер варіанту; 

3) виконані контрольні завдання у порядку та з нумерацією у точній 

відповідності до отриманого тексту контрольної роботи. 

Крайній термін реєстрації контрольної роботи на кафедрі англійської 

філології і перекладу (каб.8.1409) – перший день занять відповідної сесії. 

Відповіді на завдання у форматі тестів з вибором правильної відповіді 

(a, b, c, d) не потрібно переписувати, достатньо зазначити вибрану літеру 

(наприклад 1а, 2с тощо). Тексти також не переписуються, надаються лише 

виконані до нього завдання. 

Варіанти контрольної роботи викладач розподіляє між студентами 

згідно списка студентів у журналі групи в залежності від кількості варіантів 

контрольної роботи. Староста надсилає цю інформацію на електронну пошту 

групи для запобігання плутанини. 

 

Перелік тем з усного та письмового мовлення 

для самостійного опрацювання: 

1 семестр: 

1. Сім’я: родинні зв’язки, відносини та ролі у сучасній сім’ї, виховання дітей, 

проблеми сучасної сім’ї, весілля, шлюб, розлучення. 

2. Розповідь про людину: частини тіла, зовнішність, риси характеру, 

емоційний стан, звички та спосіб життя. Розповідь про себе, друга, відому 

людину, опис картинок. 

3. Пори року, погода: прогноз погоди, клімат Британії, США та України, 

природні явища, стихійні лиха. 

4. Навчання в університеті: НАУ, навчання та предмети, вчені ступені та стадії 

вищої освіти, студентське життя. 

2 семестр 

1. Сучасний будинок, квартира: англійський будинок, мій дім, меблі, 

аксесуари, електричні та побутові прилади в моїй квартирі, інтер’єр квартири, 

будинок моєї мрії, хатня робота та благоустрій. 



2. Послуги: роль та види послуг, обслуговування в перукарні, фотостудії, 

пошивочній майстерні, пральні, на пошті. Нові сучасні послуги, проблеми 

сфери послуг в Україні. 

3. Їжа: продукти та способи їх приготування, улюблені та популярні страви, 

рецепти приготування, способи замовлення їжі, харчування вдома, правила 

поведінки за столом, прийом гостей, сервірування столу, види ресторанів, 

похід до ресторану. 

4. Покупки: види магазинів та відділи, асортимент одягу, взуття, текстилю, 

електо- та електронної техніки, процедура купівлі та види розрахунків, 

Інтернет торгівля, вибір подарунків, улюблений магазин. 

 


