
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Ю. О. Бабятинська

АНГЛІЙСЬКА МОВА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Для студентів першого курсу 
(рівень intermediate)

Одеса
Фенікс
2019



УДК 372.881.111.1
Б 12

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою
Національного університету «Одеська юридична академія»

(протокол № 4 від 20 травня 2019 р.)

Автор 
Ю. О. Бабятинська

Рецензенти:
М. В. Мамич – доктор філологічних наук, доцент;

Н. Р. Григорян – кандидат філологічних наук, доцент.

 Бабятинська Ю. О.
Б 12 Англійська мова: методичні вказівки з навчальної дисци- 

пліни : для студентів першого курсу (рівень intermediate) / 
Ю. О. Бабятинська. – Одеса : Фенікс, 2019. – 31 с. 

УДК 372.881.111.1

© Ю. О. Бабятинська,  2019



3

ЗМІСТ

1. Передмова  .................................................................................4

2. Загальні вимоги до вмінь в усіх видах мовленнєвої
діяльності  ..................................................................................6

3. Навчальний контент .................................................................8 

4. Завдання для поточного контролю знань і вмінь
здобувачів вищої освіти  ..........................................................24

5. Завдання для самостійної роботи ...........................................25



4

ПЕРЕДМОВА

Іноземна мова, англійська зокрема, є обов’язковим компонентом 
змісту вищої освіти. Її вивчення сприяє розвитку комунікативних ком-
петенцій в усіх видах мовленнєвої діяльності – читанні, говорінні, ауді-
юванні, письмі. Мета курсу англійської мови – формування у студентів 
професійних мовних, мовленнєвих і соціокультурних компетенцій, що 
відповідає цілям, викладеним у Загальноєвропейських Рекомендаціях з 
мовної освіти (ЗЄР), та тим, що визначені в Українських кваліфікацій-
них стандартах, які передбачають, що студент може розуміти основні 
ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, досить вільно спіл-
куватися з носіями мови, точно висловлювати свою думку щодо широ-
кого кола професійних тем, вести дискусію. Вивчення курсу передбачає 
розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення профе-
сійних проблем, презентацій ідей тощо і дозволяє оволодіти основними 
навичками і вміннями, необхідними для самостійної роботи з англомов-
ною правничою літературою і документами, а також професійного ус-
ного і письмового спілкування.     

Досягнення мети забезпечується застосуванням ефективних мето-
дичних та організаційних засобів навчання іноземної мови:                                                      

• комунікативного методу, який передбачає поєднання традиційно-
го (лексико-перекладного) та інтенсивного (використання мови в 
реальних життєвих ситуаціях) методів; 

• раціонального поділу курсу навчання на модулі (8), які є формою 
поточного контролю. Оцінювання 1–7 модулів здійснюється за 
шестибальною шкалою, восьмий модуль – за восьмибальною. 

Підсумковою формою контролю знань є іспит (ІV семестр), який 
має на меті перевірку рівня засвоєння знань, уміння застосовувати ці 
знання при вирішенні конкретних задач. У результаті вивчення інозем-
ної мови студенти повинні: 

• знати граматичний мінімум, який охоплює основні правила мор-
фології та синтаксису і дозволяє правильно розуміти та продуку-
вати власний іншомовний текст; 

• оволодіти навичками правильної вимови, читання, усного і пи-
семного мовлення; 



5

• засвоїти лексичний мінімум, який складається з 1300–1450 слів і 
словосполучень, що мають стилістично-нейтральний і загально-
науковий характер, а також близько 2000 термінів, що вживаються 
в юриспруденції; 

• вміти розуміти без словника загальний зміст спеціального тексту, 
вести без словника цілеспрямований пошук потрібної інформації 
у фахових текстах, здобувати повну інформацію з тексту зі слов-
ником, анотувати та реферувати літературу, що становить профе-
сійний інтерес; 

• реалізувати комунікативні наміри співрозмовника в типових си-
туаціях повсякденного та професійного спілкування; коментувати 
прочитаний матеріал, робити коротке повідомлення. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВМІНЬ  
В УСІХ ВИДАХ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аудіювання 
 ▪ Розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в 
ході детальних обговорень, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з 
навчанням та спеціальністю. 

 ▪ Розуміти телефонні розмови, які виходять за межі типового 
спілкування. 

 ▪ Розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлення 
(напр., намір зробити зауваження). 

 ▪ Визначити позицію і точку зору мовця.

Говоріння 
Діалогічне 

 ▪ Реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інфор-
мацію під час дискусій, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та 
професією. 

 ▪ Чітко аргументувати актуальність тем в академічному та профе-
сійному житті (напр., в семінарах, дискусіях). 

 ▪ Реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового 
спілкування. 

 ▪ Висловлювати думки щодо змісту автентичних радіо і телевізій-
них програм, пов’язаних з академічною та професійною сферами.

 ▪ Реагувати на оголошення, повідомлення на точку зору співроз-
мовника в академічному і професійному середовищах. 

 ▪ Виконувати низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, кори-
стуючись загальновживаними фразами. 

Монологічне 
 ▪ Виступати з підготовленими індивідуальними презентаці-
ями щодо широкого кола тем академічного та професійного 
спрямування.  
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 ▪ Продукувати монолог з кола тем, пов’язаних з навчанням та 
спеціальністю. 

Читання
 ▪ Розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальніс-
тю, з підручників, газет, журналів та Інтернет джерел. 

 ▪ Визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’яза-
них з навчанням та спеціальністю. 

 ▪ Розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслід-
ки висловлювання (напр., службових записок, листів, звітів).

 ▪ Розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію 
(напр., листи, факси, електронні повідомлення тощо). 

 ▪ Розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мов-
лення з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з 
людьми різного віку і соціального статусу, коли здійснюються 
різні наміри спілкування. 

Письмо 
 ▪ Писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, 
пов’язані з особистою та професійною сферами (напр., заяву). 

 ▪ Готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію. 
 ▪ Писати з високим ступенем граматичної коректності. 
 ▪ Виконувати низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, 
гнучко користуючись загальновживаними фразами. 
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НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ

Заняття № 1
Тема: Wonders of the modern world

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Вдосконалити навички використання допоміжних і 
основних дієслів у минулому та теперішньому  часах на матеріалі теми 
Wonders of the modern world.

Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями (надавати інформацію про себе, використо-
вуючи основні дієслова у минулому та теперішньому часах);

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання).

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.
2. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Навчально-методичний посібник з 

граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів (Intermediate).
3. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Робочий зошит з граматики англійської 

мови (Intermediate).

Питання заняття
 ▪ Виконання завдань (I didn’t know that). Р. 6-7
 ▪ Діалогічне мовлення (Talking about you). Р. 7 

Заняття № 2
Тема: Wonders of the modern world

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Відпрацювати навички використання форм допоміж-
них і основних дієслів у минулому та теперішньому  часах в контексті 
прослуховування, обговорення та написання неформального листа.
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Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматич-
ними конструкціями  реагуючи на основні ідеї під час бесід;                                                                                                 

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання).

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.
2. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Навчально-методичний посібник з 

граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів (Intermediate).
3. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Робочий зошит з граматики англійської 

мови (Intermediate).

Питання заняття
 ▪ Aудіювання та читання (Making conversations). Р. 8
 ▪ Діалогічне мовлення (A class survey). Р. 9 
 ▪ Написання неформального листа.

Заняття № 3 
Тема: Wonders of the modern world

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Ознайомити із стратегіями читання (skimming/
scanning).

Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ упорядковувати інформацію з різних (частин) текстів з метою ви-
конання спеціального завдання;

 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями  реагуючи на основні ідеї під час бесід.                                                                                                 

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book.  Oxford University Press, 2012. 160 p.

Питання заняття
 ▪ Читання тексту та виконання завдань (Welcome to our world). Р. 10-11
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 ▪ Обговорення матеріалу тексту (Welcome to our world). Р. 10-11
 ▪ Усна презентація (Typical family in your country). Р. 11  
                                         

Заняття № 4 
Тема: Wonders of the modern world

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Перевірити набуті знання та навички за темою Won-
ders of the modern world.
Результати навчання

 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями;

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання).
Література

1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-
dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.

Питання заняття
 ▪ Aудіювання та виконання завдань (A world in one family). Р. 12                                                                             
 ▪ Тестування. Тест Unit 1.

Заняття № 5 
Тема: Lifestyle

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення:  Відпрацювати навички вживання граматичних форм 
теперішніх часів  в активному та пасивному станах  на матеріалі теми 
Lifestyle.
Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання);
 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями.

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.
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2. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Навчально-методичний посібник з 
граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів (Intermediate).

3. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Робочий зошит з граматики англійської 
мови (Intermediate).

Питання заняття
 ▪ Виконання завдань (My favourite day of the week). Р. 14
 ▪ Читання тексту та виконання завдань (Dave Telford). Р. 15
 ▪ Діалогічне мовлення (Talking about you). Р. 15

Заняття № 6 
Тема: Lifestyle

Форма заняття: практичне.

Мета вивчення: Вдосконалити навички вживання теперішніх  часів в 
активному та пасивному станах  в контексті прослуховування, обгово-
рення та написання e-mail.

Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями;

 ▪ демонструвати письмову комунікацію з відповідним рівнем тех-
ніки та грамотності мовлення;

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання).

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.
2. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Навчально-методичний посібник з 

граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів (Intermediate).
3. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Робочий зошит з граматики англійської 

мови (Intermediate).

Питання заняття
 ▪ Граматичний матеріал: simple vs continuous. Р. 16
 ▪ Граматичні конструкції: active/passive). Р. 17
 ▪ Аудіювання та виконання завдань(Who earns how much?). Р. 18
 ▪ Написання e-mail.
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Заняття № 7 
Тема: Lifestyle

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Систематизувати навички читання (skimming/
scanning).
Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ упорядковувати інформацію з різних (частин) текстів з метою ви-
конання спеціального завдання;

 ▪  демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями.

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.
Питання заняття

 ▪ Читання тексту та виконання завдань (The life of a hard-working 
future King). Р. 18-19

 ▪ Обговорення материалу тексту (The life of a hard-working future 
King). Р. 18-19

Заняття № 8 
Тема: Lifestyle

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Перевірити набуті знання та навички за темою 
Lifestyle.

Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями;

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання).

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.
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Питання заняття
 ▪ Аудіювання (Free time activities). Р. 20
 ▪ Бесіда (Hobbies). Р. 20
 ▪ Тестування. Тест Unit 2.

Заняття № 9
Тема: Past events

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Відпрацювати навички вживання граматичних форм 
минулих часів в активному та пасивному станах на матеріалі теми Past 
events.

Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання).
 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями.

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.
2. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Навчально-методичний посібник з гра-

матики англійської мови для студентів І-ІІ курсів (Intermediate).
3. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Робочий зошит з граматики англійської 

мови (Intermediate).

Питання заняття
 ▪ Виконання завдань (Vincent Van Gogh). Р. 22
 ▪ Граматичні конструкції (Past tenses / used to). Р. 22
 ▪ Читання тексту (Vincent Van Gogh). Р. 23 
 ▪ Діалогічне мовлення (Vincent Van Gogh). Р. 23                                                                                                                                
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Заняття № 10
Тема: Past events

Форма заняття: практичне.

Мета вивчення: Вдосконалити навички вживання минулих часів в ак-
тивному та пасивному станах  в контексті прослуховування, обговорен-
ня та написання folk tale or fairy story.
Результати навчання

Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):
 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями;

 ▪ демонструвати письмову комунікацію з відповідним рівнем тех-
ніки та грамотності мовлення;

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання).
Література

1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-
dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.

2. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Навчально-методичний посіник з  
граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів 
(Intermediate).

3. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Робочий зошит з граматики англійської 
мови (Intermediate).

Питання заняття
 ▪ Читання та аудіювання (A newspaper story). Р. 24
 ▪ Граматичні конструкції. Р. 24
 ▪ Написання folk tale / fairy story.

Заняття № 11
Тема: Past events

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Систематизувати навички роботи з текстом (skimming/
scanning).
Результати навчання

Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):
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 ▪ упорядковувати інформацію з різних (частин) текстів з метою ви-
конання спеціального завдання;

 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями.

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.

Питання заняття
 ▪ Читання тексту (Romeo and Juliet). Р. 26-27
 ▪ Виконання завдань (Romeo and Juliet). Р. 26
 ▪ Обговорення матеріалу тексту. Р. 26-27

Заняття № 12 
Тема: Past Events

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Перевірити набуті знання та навички за темою 
Lifestyle.

Результати навчання
 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями;

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання).

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.

Питання заняття
 ▪ Аудіювання та виконання завдань (The first time I fell in love). Р. 28
 ▪ Тестування. Тест Unit 3.

Заняття № 13 
Тема: Rules and Regulations

Форма заняття: практичне.
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Мета вивчення: Сформувати навички використання модальних дієс-
лів на матеріалі теми Rules and Regulations.

Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання);
 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями уроку.

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.
2. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Навчально-методичний посібник з 

граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів (Intermediate).
3. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Робочий зошит з граматики англійської 

мови (Intermediate).

Питання заняття
 ▪ Читання та виконання завдань (Modern dilemmas). Р. 30-31
 ▪ Виконання завдань з граматики (модальні дієслова). Р. 31
 ▪ Аудіювання ( Giving advice). Р. 31

Заняття № 14 
Тема: Rules and Regulations

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Вдосконалити навички використання модальних ді-
єслів в контексті прослуховування, обговорення та написання біографії.

Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями;

 ▪ демонструвати письмову комунікацію з відповідним рівнем тех-
ніки та грамотності мовлення.

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-
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dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.
2. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Навчально-методичний посібник з гра-

матики англійської мови для студентів І-ІІ курсів (Intermediate).
3. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Робочий зошит з граматики англійської 

мови (Intermediate).

Питання заняття
 ▪ Виконання завдань (rules present/rules past). Р. 32 
 ▪ Аудіювання та обговорення матеріалу(Rules for life). Р. 33
 ▪ Усна презентація (Laws in your country).
 ▪ Написання біографії.

Заняття № 15
Тема: Rules and Regulations

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Закріпити навички роботи з текстом (skimming/scan
ning).                                                            

Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ упорядковувати інформацію з різних (частин) текстів з метою ви-
конання спеціального завдання;

 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями.

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.

Питання заняття
 ▪ Читання тексту та виконання завдань (Kids who have it all). Р. 
34-35.

 ▪ Обговорення матеріалу тексту (Kids who have it all). Р. 35 
 ▪ Усна презентація (Kids then and now).
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Заняття № 16 
Тема: Rules and Regulations

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Перевірити набуті знання та навички за темою Rules 
and Regulations

Результати навчання
 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями.

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.

Питання заняття
 ▪ Виконання завдань (Phrasal verbs). Р. 36
 ▪ Усна презентація: (рольова гра: in a restaurant/in a clothes shop/at 
home). Р. 37

 ▪ Тестування. Тест Unit 4.

Заняття № 17 
Тема: Changes in the world

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Сформувати навички використання граматичних кон-
струкцій для вираження дій у майбутньому на матеріалі теми Changes 
in the world.

Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання);
 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями.

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.
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2. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Навчально-методичний посібник з гра-
матики англійської мови для студентів І-ІІ курсів (Intermediate).

3. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Робочий зошит з граматики англійської 
мови (Intermediate).

Питання заняття
 ▪ Аудіювання та виконання завдань (Things our grandchildren may 
never see). Р. 38

 ▪ Граматичні конструкції (will/may/might/could). Р. 39
 ▪ Діалогічне мовлення (What do you think will happen?)

Заняття № 18
Тема: Changes in the world

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Відпрацювати використання граматичних конструк-
цій для вираження дій у майбутньому в контексті читання, прослухову-
вання та обговорення за темою Changes in the world.

Результати навчання 
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання);
 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями;

 ▪ демонструвати письмову комунікацію з відповідним рівнем тех-
ніки та грамотності мовлення.

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.
2. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Навчально-методичний посібник з 

граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів (Intermediate).
3. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Робочий зошит з граматики англійської 

мови (Intermediate).

Питання заняття
 ▪ Виконання завдань (World weather warnings). Р. 40
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 ▪ Аудіювання та виконання завдань (Rocket man). Р. 41
 ▪ Усна презентація (Space tourism).

Заняття № 19 
Тема: Changes in the world

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Ознайомити із стратегіями роботи з текстом (True/Fa
lse).                                                                     

Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями;

 ▪ упорядковувати інформацію з різних (частин) текстів з метою ви-
конання спеціального завдання.

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.

Питання заняття
 ▪ Читання та виконання завдань (Life in 2060). Р. 43-43
 ▪ Обговорення матеріалу тексту (Life in 2060). Р. 42-43

Заняття № 20 
Тема: Changes in the world

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Перевірити набуті знання та навички за темою Chang-
es in the world.
Результати навчання

 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями.

Література
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1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-
dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.

Питання заняття
 ▪ Виконання завдань (Arranging to meet). Р. 45
 ▪ Усна презентація: (рольова гра: Arranging to meet). Р. 45
 ▪ Тестування. Тест Unit 5.

                                      Заняття № 21
Тема:  People/places/things

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Вдосконалити навички формування питальних ре-
чень на матеріалі теми People/places/things.

Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями.

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.

Питання заняття
 ▪ Виконання завдань (Descriptions). Р. 46
 ▪ Виконання завдань ( Getting information). Р. 47

Заняття № 22 
Тема: People/places/things

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Відпрацювати навички використання прикметників 
та прислівників в контексті виконання завдань та написанні опису улю-
бленої кімнати.
Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):
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 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями;

 ▪ демонструвати письмову комунікацію з відповідним рівнем тех-
ніки та грамотності мовлення;

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання).
Література

1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate : Stu-
dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.

2. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Навчально-методичний посібник з 
граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів (Intermediate).

3. Алєксєєв М.Е., Бабій О.Ю. Робочий зошит з граматики англійської 
мови (Intermediate).

Питання заняття
 ▪ Виконання завдань ( adjectives/adverbs). Р. 48-49
 ▪ Аудіювання та обговорення матеріалу (My most treasured posses-
sion). Р. 49

 ▪ Усна презентація (My most treasured possession). Р. 49
 ▪ Написання опису улюбленої кімнати. Р. .50

Заняття № 23
Тема: People/places/things

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Систематизувати навички роботи з текстом (skimming/
scanning).

Результати навчання
Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями 

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate: Stu-

dent’s Book. Oxford University Press, 2012. 160 p.

Питання заняття
 ▪ Читання та виконання завдань (My kitchen). Р. 50-51
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 ▪ Обговорення матеріалу (My kitchen). Р. 50-51
 ▪ Усна презентація (Talk about your kitchen).

 Заняття № 24
Тема: People/places/things

Форма заняття: практичне.
Мета вивчення: Перевірити набуті знання та навички за темою People/
places/things.

Результати навчання
 ▪ демонструвати володіння відповідною лексикою та граматични-
ми конструкціями;

 ▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання).

Література
1. John and Liz Soars New Headway (Fourth Edition) Intermediate: Stu-

dent’s Book.  Oxford University Press, 2012. 160 p.

Питання заняття
 ▪ Аудіювання та виконання завдань (My closet relative). Р. 52  
 ▪ Усна презентація (My closet relative). Р. 52  
 ▪ Тестування. Тест Unit 6.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ  
ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Усні презентації:
 ▪ Role play (Talking about you).
 ▪ Role play (Job interview).
 ▪ Typical family in your country.
 ▪ Role play (Vincent Van Gogh).     
 ▪ Laws in your country.
 ▪ Kids then and now.
 ▪ Space tourism.                                                                                                                
 ▪ My most treasured possession.
 ▪ Talk about your kitchen.                                                                                                                                                                                                            

2. Письмові роботи:
 ▪ Informal letter,
 ▪ E-mail, 
 ▪ Folk tale or fairy story,
 ▪ A biography, 
 ▪ My favourite room.

3. Письмове тестування: 
 ▪ Тест (Units 1-3).
 ▪ Тест  (Units 4-6).       

4. Самостійна робота
 ▪ Legal English (Units 1-4)
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Заняття 1

Мета самостійної роботи
Ознайомити з лексичними одиницями за темою: National University 

«Odesa Academy of Law» (Unit 1).

Результати навчання
Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої 

освіти буде (спроможний):
▪ демонструвати володіння відповідною лексикою.

Література
1. Юлінецька Ю.В., Алєксєєв М.Е. Юридична англійська європей-

ських судів : збірка завдань для самостійної роботи студентів-
юристів I курсу.

2. Онлайн курс Legal English. URL: http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=category&id=407%3A2-&Itemid= 
856&layout=default&lang=ru 

Заняття 2

Мета самостійної роботи
Читання юридичних документів: National University «Odesa 

Academy of Law» (Unit 1).

Результати навчання
Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої 

освіти буде (спроможний):
▪ упорядковувати інформацію з різних (частин) текстів з метою ви-

конання спеціального завдання.

Література
1. Юлінецька Ю.В., Алєксєєв М.Е. Юридична англійська європей-

ських судів : збірка завдань для самостійної роботи студентів-
юристів I курсу.
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2. Онлайн курс Legal English. URL: http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=category&id=407%3A2-&Itemid= 
856&layout=default&lang=ru

Заняття 3

Мета самостійної роботи
Переклад Міжнародних нормативно-правових актів: National 

University «Odesa Academy of Law» (Unit 1).

Результати навчання
Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої 

освіти буде (спроможний):
▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень.

Література
1. Юлінецька Ю.В., Алєксєєв М.Е. Юридична англійська європей-

ських судів : збірка завдань для самостійної роботи студентів-
юристів I курсу.

2. Онлайн курс Legal English. URL: http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=category&id=407%3A2-&Itemid= 
856&layout=default&lang=ru 

Заняття 4

Мета самостійної роботи
Ознайомити з лексичними  одиницями за  темою: Legal profession 

(Unit 2).

Результати навчання
Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої 

освіти буде (спроможний):
▪ демонструвати володіння відповідною лексикою.

Література
1. Юлінецька Ю.В., Алєксєєв М.Е. Юридична англійська європей-

ських судів : збірка завдань для самостійної роботи студентів-
юристів I курсу.

2. Онлайн курс Legal English. URL: http://onua.edu.ua/index.php? 
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option=com_content&view=category&id=407%3A2-
&Itemid= 856&layout=default&lang=ru

Заняття 5

Мета самостійної роботи
Читання юридичних документів: Legal profession (Unit 2).

Результати навчання
Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої 

освіти буде (спроможний):
▪ упорядковувати інформацію з різних (частин) текстів з метою ви-

конання спеціального завдання.
Література
1. Юлінецька Ю.В., Алєксєєв М.Е. Юридична англійська європей-

ських судів : збірка завдань для самостійної роботи студентів-
юристів I курсу.

2. Онлайн курс Legal English. URL: http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=category&id=407%3A2-&Itemid= 
856&layout=default&lang=ru 

Заняття 6

Мета самостійної роботи
Переклад Міжнародних нормативно-правових актів: Legal profes-

sion (Unit 2).

Результати навчання
Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої 

освіти буде (спроможний):
- інтерпретувати інформацію усних повідомлень.
Література

1. Юлінецька Ю.В., Алєксєєв М.Е. Юридична англійська європей-
ських судів : збірка завдань для самостійної роботи студентів-
юристів I курсу.

2. Онлайн курс Legal English. URL: http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=category&id=407%3A2-&Itemid= 
856&layout=default&lang=ru 
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Заняття 7

Мета самостійної роботи
Ознайомити з лексичними одиницями за темою: Institutes and Fac-

ulties (Unit 3).

Результати навчання
Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої 

освіти буде (спроможний):
▪ демонструвати володіння відповідною лексикою.

Література
1. Юлінецька Ю.В., Алєксєєв М.Е. Юридична англійська європей-

ських судів : збірка завдань для самостійної роботи студентів-
юристів I курсу.

2. Онлайн курс Legal English. URL: http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=category&id=407%3A2-&Itemid= 
856&layout=default&lang=ru 

Заняття 8

Мета самостійної роботи
Читання юридичних документів: Institutes and Faculties (Unit 3).

Результати навчання
Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої 

освіти буде (спроможний):
- упорядковувати інформацію з різних (частин) текстів з метою ви-

конання спеціального завдання.
Література

1. Юлінецька Ю.В., Алєксєєв М.Е. Юридична англійська європей-
ських судів : збірка завдань для самостійної роботи студентів-ю-
ристів I курсу.

2. Онлайн курс Legal English. URL: http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=category&id=407%3A2-&Itemid= 
856&layout=default&lang=ru 
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Заняття 9

Мета самостійної роботи
Переклад Міжнародних нормативно-правових актів: Institutes and 

Faculties (Unit 3).

Результати навчання
Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої 

освіти буде (спроможний):
▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень.

Література
1. Юлінецька Ю.В., Алєксєєв М.Е. Юридична англійська європей-

ських судів : збірка завдань для самостійної роботи студентів-
юристів I курсу.

2. Онлайн курс Legal English. URL: http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=category&id=407%3A2-&Itemid= 
856&layout=default&lang=ru 

Заняття 10
Мета самостійної роботи 

Ознайомити з лексичними одиницями за темою: Odessa School of 
Law (Unit 4).

Результати навчання
Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої 

освіти буде (спроможний):
▪ демонструвати володіння відповідною лексикою.

Література
1. Юлінецька Ю.В., Алєксєєв М.Е. Юридична англійська європей-

ських судів : збірка завдань для самостійної роботи студентів-
юристів I курсу.

2. Онлайн курс Legal English. URL: http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=category&id=407%3A2-&Itemid= 
856&layout=default&lang=ru 
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Заняття 11

Мета самостійної роботи
Читання юридичних документів: Odessa School of Law (Unit 4).

Результати навчання
Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої 

освіти буде (спроможний):
▪ упорядковувати інформацію з різних (частин) текстів з метою ви-

конання спеціального завдання.

Література
1. Юлінецька Ю.В., Алєксєєв М.Е. Юридична англійська європей-

ських судів : збірка завдань для самостійної роботи студентів-
юристів I курсу.

2. Онлайн курс Legal English. URL: http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=category&id=407%3A2-&Itemid= 
856&layout=default&lang=ru 

Заняття 12

Мета самостійної роботи
Переклад Міжнародних нормативно-правових актів: Odessa School 

of Law (Unit 4).

Результати навчання
Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої 

освіти буде (спроможний):
▪ інтерпретувати інформацію усних повідомлень.

Література
1. Юлінецька Ю.В., Алєксєєв М.Е. Юридична англійська європей-

ських судів : збірка завдань для самостійної роботи студентів-
юристів I курсу.

2. Онлайн курс Legal English. URL: http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=category&id=407%3A2-&Itemid= 
856&layout=default&lang=ru 
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