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Дисципліна  
«Іноземна мова ІІ (англійська)» 
передбачає іншомовну підготовку майбутніх економістів з 
англійської мови як другої іноземної.  
Курс дає змогу сформувати у здобувачів комунікативну компетентність 
на рівні А2 відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 
освіти у всіх видах мовленнєвої діяльності (читанні, аудіюванні, письмі 
та говорінні), що дає змогу: 
- спілкуватися у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і 

прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми(особисті дані, 
родина, робота, вільний час, захоплення, спорт, кіно, мистецтво, 
минуле, плани на майбутнє тощо),  

- виступати з міні-презентаціями, застосовуючи відповідні форми та 
засоби вербальної комунікації;  

- опрацьовувати текстову, графічну, аудіо та відео англомовну 
інформацію у друкованому та електронному вигляді для отримання 
даних у повсякденному житті;  

- вести листування, робити замовлення, писати текстові 
повідомлення, відгуки тощо. 
 
 



 
 

 

Англійська мова 

• Використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології для вирішення 
соціально-економічних завдань, підготовки 
та представлення аналітичних звітів. 

• Оволодіти навичками усної та письмової 
професійної комунікації державною та 
іноземними мовами. 

• Вміти працювати як самостійно, так і в 
команді 

• Показувати навички самостійної роботи, 
демонструвати критичне, креативне, 
самокритичне мислення. 

Програмні результати навчання: уміння 



 
 

 

Англійська мова 

• лексичний мінімум  
(алфавіт англійської мови, питальні слова, 
числівники від 1 до 100, особові займенники, 
прийменники, прикметники із протилежним 
значенням, об’єктні займенники, прислівники 
ступеня (міри), прислівники частотності, фрази з 
поширеними дієсловами, фрази для визначення 
часу, фрази для позначення часу у минулому, 
слова для встановлення послідовності подій у 
часі, Past participles, загальновживані 
сполучення слів, лексика, що використовується 
у повсякденних ситуаціях) 

Програмні результати навчання: знання #1 



 
 

 

Англійська мова 

• продуктивний граматичний мінімум  
(однина і множина іменників, речення з 
дієсловом be у теперішньому часі, Present Simple 
стверджувальна та заперечна форми, Yes / No-питання 
у теперішньому часі, Wh-питання, конструкції thereis / 
there are, like + -ing, дієслово beу минулому часі, 
правильні і неправильні дієслова у минулому часі, 
питальні та заперечні речення у past simple, going to 
для майбутніх планів, конструкції would like 
+noun/verb,Present Simple у порівнянні із теперішнім 
тривалим часом Present Continuous, відносні 
займенники who, which, that, where, сполучники and, 
or, because, but, артиклі, наказовий спосіб, модальні 
дієслова can та could, застування прикметників та 
прислівників у реченні, застосування should, shouldn’t, 
haveto, don’thavetoдля позначення права, обов’язку,  
      можливості) 

 

Програмні результати навчання: знання #2  



 
 

 

Англійська мова. Основні теми: #1 

1 

2 

3 

4 

FIRST MEETINGS / ПЕРШІ ЗУСТРІЧІ 

QUESTIONS / ПИТАННЯ 

PEOPLE AND POSSESSIONS / ЛЮДИ ТА ВЛАСНІСТЬ 

MY LIFE / МОЄ ЖИТТЯ 

5 STYLE AND DESIGN / СТИЛЬ ТА ДИЗАЙН  



 
 

 

Англійська мова. Основні теми: #2 

6 

7 

8 

9 

PLACES AND FACILITIES/ МІСЦЯ ТА ОБ'ЄКТИ 

SKILLS AND INTERESTS / НАВИЧКИ ТА ІНТЕРЕСИ 

OUR PAST/ НАШЕ МИНУЛЕ 

UNUSUAL STORIES / НЕЗВИЧНІ ІСТОРІЇ 

10 NEW PLACES, NEW PROJECTS/ НОВІ МІСЦЯ, НОВІ ПРОЕКТИ  



 
 

 

Підручник: Navigate 

Navigate - це новий курс 
англійської мови міжнародного 
стандарту для дорослих, який 
складається з шести рівнів. 
Інноваційний підхід курсу до 
розвитку навичок читання і 
сприйняття мови на слух 
розроблений на базі наукових 
досліджень. Курс навчить 
користувачів читати і сприймати 
мову на слух, надавши необхідні 
навички для розуміння 
наступних текстів, а не тільки 
вивчаються в конкретний 
момент. Курс Navigate був 
використаний викладачами по 
всьому світу, які переконалися в 
його високій ефективності. 

Автори: Dummett Paul, Hughes Jake. 
Видавництво: Oxford University Press 
Рік видання: 2017 



 
 

 

Підручник: Navigate 

•матеріал, що вивчається, є актуальним 
завдяки інформативним темам і текстам, 
які занурюють учнів в суть предметів 
обговорення і проблемних питань  
світового значення 
•кожний розділ – це окрема актуальна 
історія з життя звичайних людей, що  
відображає їхні переживання та 
спонукає до вільного вираження власної 
думки щодо наданих життєвих ситуацій; 
•стислі прозорі об'єми інформації,  
численні ілюстрації та візуальні схеми, 
комунікативна орієнтація;  
•детальний глосарій до кожного 
розділу; 
•максимум можливостей для самостійної 
роботи; 
•мультимедійний пакет із 
відеосюжетами, країнознавчою 
інформацією, завданнями з бізнес-
тематики, диктантами та вправами для 
повторення матеріалу.  

Основні характеристики: 



 
 

 

Thank you! 
See you soon! 
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