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    2020 рік 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування пока-

зників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів-4 

Галузь знань 

 0102 «Фізичне вихо-

вання, спорт і здоров'я 

людини» (шифр і назва) 

Спеціальність 

5.01020101 «Фізичне 

виховання» (код і 

назва) 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

Нормативна 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин -120 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

Аудиторних - 3 

Самостійної роботи 

студента - 3 

Практичні 

54 

Лабораторні 

Самостійна робота 

66 

Індивідуальні завдання: 

 

Вид контролю: 

Залік 

 

 

Примітка. 



Співвідношення кількості годин аудиторських занять до самостійної роботи 

студента становить: 

для денної форми навчання – 1 : 1 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сприяння формуванню особистості майбутнього спеціаліста, за-

безпечення його знаннями та вміннями, необхідними в галузі профе-

сійного спілкування англійською мовою. Інтенсивна підготовка студе-

нтів за темами інтенсивної направленості, щоб розширити й закріпити 

знання й навички, одержані на попередніх семестрах. 

 

 Завдання вивчення дисципліни. 

 

а) сприяти оволодінню студентами іншомовним міжкультурним спілку-

ванням шляхом формування і розвитку міжкультурної комунікативної 

компетенції та її складових; 

б) виробити вміння фіксувати та передавати письмово необхідну інформа-

цію; 

в) виробляти вміння розуміти на слух основний зміст автентичних текстів; 

г) засвоювати програмний мовний матеріал, як засіб оформлення і розу-

міння висловлювань у процесі спілкування; 

д) продовжувати формувати уміння вибирати та використовувати мовлен-

нєві форми, ефективні стратегії для вирішення комунікативних завдань; 

е) удосконалення навичок самостійно читати адаптовані тексти з різнома-

нітними цілями: ознайомлення, пошуку необхідної інформації, огляду, по-

глибленню вивчення теми, користуючись словником; 

є) в ході навчального процесу здійснювати подальший розвиток розумо-

вих здібностей студентів, формування їх особистості, світогляду засобами 

іноземної мови; 

ж) удосконалення одержаних в школі граматичних умінь та навичок; 

з) виробляти уміння, самостійно здобувати та використовувати знання, 

планувати навчальний процес та оцінювати свої знання. 

 

1.3 згідно з вимогами  освітньо – професійної програми студенти повинні 

знати : 

 

- правильну побудову англійського речення; 

- словотворення; 

- місце прикметників в реченні; 

- як правильно читати тексти в залежності від мети читання: ознайомлення, 

пошук необхідної інформації, огляду, поглибленого вивчення теми, тощо; 



- як написати лист, заяву; 

- спілкуватись на побутові теми; 

- вести бесіду зі спортивної тематики; 

- читати фахову літературу на англійській мові для самоосвіти; 

- проводити урок фізкультури англійською мовою. 

Студенти повинні вміти: 

 

- вести бесіди на тему повсякденного життя; 

- підтримувати дискусію зі спортивної тематики; 

- орієнтуватись за кордоном, подорожуючи по місту, на вокзалі, в готелі у 

лікарні; 

- як зайняти гостя; 

- організувати дозвілля; 

- провести урок фізкультури на англійській мові; 

- бути зрозумілим в висловлюваннях своєї думки. 

 

 

 

 

      Сформовані компетенції: 

комунікативні, лінгвістичні, соціолінгвістичні, загально навчальні, 

соціокультурні, прагматичні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

 

Семестр 

Кількість годин 

денна форма  

в
сь

о
го

 

у тому числі: 

л
 

сп
 

л
аб

. 

п
р

ак
. 
ін

д
 

с.
р

.с
. 

4-й 120    54 66 

 

 

4. Тематичний план 

 

 

№ Назва розділу 

Кількість годин 

Н
ав

ч
ал

ьн
о

-

м
ет

о
д

. 
л
іт

ер
а-

ту
р
а 

З
ас

о
б

и
 д

іа
гн

о
-

ст
и

к
и

 

в
сь

о
го

 

у тому числі: 

л
 

сп
 

л
аб

. 

п
р

ак
. 
ін

д
 

c.
р
.с

. 

 

ІII семестр 

 

 

Розділ (модуль) 1. «ми займаємось спортом » 

 

1.1 

Тема (змістовий мо-

дуль) 1. 

Ми займаємось 

спортом 

2    2  2 

 

Практичні за-

няття 

1.2 

Тема (змістовий мо-

дуль) 2. 

Спортивні команди. 

Наше тренування 

4    4  6 

 

Практичні за-

няття 

1.3 

Тема (змістовий мо-

дуль) 3. 

Урок фізичної куль-

тури 

8    4 4 2,6 

Практичні за-

няття, контроль-

не мовлення 



1.4 

Тема (змістовий мо-

дуль) 4. 

Види змагань 

2    2  2 

Практичні за-

няття 

1.5 

Тема (змістовий мо-

дуль) 5. 

Мій вид спорту 

6    2 4 2,6 

усне й письмове 

контрольне мов-

лення 

1.6 

Тема (змістовий мо-

дуль) 6. 

Тренування суддів 

2    2  2 

Практичні за-

няття 

1.7 

Тема (змістовий мо-

дуль) 7. 

Граматичний тест 

“Дієприкметник” 

7    2 5 8,10,11 

граматичне тес-

тування 

 Підготовка до МКР 5     5   

 МКР        
Модульний кон-

троль 

 Разом за розділом 1 34    16 18   

 

Розділ (модуль) 2. «Олімпійські ігри» 

 

2.1 

Тема (змістовий мо-

дуль) 1. 

Фізичне виховання 

в Стародавній Гре-

ції. 

2    2  2 

Практичні за-

няття 

2.2 

Тема (змістовий мо-

дуль) 2. 

Походження Олім-

пійських ігор. 

2    2  2,6 

Практичні за-

няття 

2.3 

Тема (змістовий мо-

дуль) 3. Олімпійські 

ігри давнини 

5    2 3 2 

Контрольне мо-

влення 

2.4 

Тема (змістовий мо-

дуль) 4. 

Сучасні Олімпійські 

ігри Зимові Олім-

пійські ігри 

4    2 2 2,6 

Контрольне мо-

влення 

2.5 

Тема (змістовий мо-

дуль) 5. 

Олімпійський комі-

тет 

2    2  2 

Практичні за-

няття 

          

          



          

2.6 

Тема (змістовий мо-

дуль) 6. 

Граматичний тест 

“Герундій і дієпри-

кметник” 

4    2 2 
8,5, 

10,11 

Граматичне тес-

тування 

 Підготовка до МКР 5     5   

 МКР        
Модульний кон-

троль 

 Разом за розділом 2 24    12 12   

 

 

Розділ (модуль) 3. «Тренерська робота як соціальний 

 та педагогічний феномен» 

 

3.1 

Тема (змістовий мо-

дуль) 1. 

Тренування спеціа-

лістів зі спорту. 

2    2  2 

Практичні за-

няття 

3.2 

Тема (змістовий мо-

дуль) 2. 

Тренерська робота 

як соціальний та 

педагогічний фено-

мен 

2    2  2 

Практичні за-

няття 

3.3 

Тема (змістовий мо-

дуль) 3. 

Моя майбутня про-

фесія - тренер. 

6    2 4 2.6 

Усне й письмове 

контрольне мов-

лення 

3.4 

Тема(змістовий мо-

дуль) 4. 

Медичний контроль 

2    2  2,6 

Практичні за-

няття 

3.5 

Тема(змістовий мо-

дуль) 5. 

Професія - спортив-

ний лікар 
6    2 4 2 

Практичні за-

няття 

3.6 

Тема(змістовий мо-

дуль) 6. 

Граматичний тест 

“Словотворення” 

6    2 4 
5,8, 

10,11 

Граматичне тес-

тування 

 Підготовка до МКР 6     6   

 МКР        Модульний кон-



троль 

 Разом за розділом 3. 30    12 18   

 

 

Розділ (модуль) 4. «Отримуючи оптимальний результат тренування» 

 

 

4.1 

Тема(змістовий мо-

дуль1. 

Проблеми 

кар’єрного росту 

 

6 

    

2 

 

4 

 Усне мовлення 

 

4.2 

Тема (змістовий 

модуль) 2. 

Спортивна гра – 

творчість 

2    2  2 

Практичні за-

няття 

4.3 

Тема (змістовий 

модуль) 3. 

Нерви 

2    2  2 

Практичні за-

няття 

4.4 

Тема (змістовий 

модуль) 4. 

Перетренування 

2    2  2 

Практичні за-

няття 

4.5 

Тема (змістовий 

модуль) 5. 

Рух. Методи руху. 

2    2  2 

Практичні за-

няття 

4.6 

Тема(змістовий мо-

дуль) 6 

Стойка 

6    2 4 2 

Практичні за-

няття. Письмове 

мовлення 

 

4.7 

Тема(змістовий мо-

дуль) 7. 

Граматичний тест 

“Типи питань ” 

8    2 6 
5,8, 

10,11 

Граматичне тес-

тування 

 Підготовка до МКР 4     4   

 МКР 
       

Модульний кон-

троль 

 Разом за розділом 4. 32    14 18   

 Всього годин 120    54 66   

 

 

 



 

 

 

 

5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

№№ змістов-

ного моду-

ля,теми 

Назва і короткий зміст змістовного модуля, 

теми 

Кількість 

аудиторних 

годин 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

 

Модуль 1. «Мій вид спорту» 

 

 

Ми займаємось спортом. 

Спортивні команди. 

Наше тренування. 

Урок фізичної культури. 

На уроці фізичної культури 

Види змагань. 

Мій вид спорту. 

Тренування суддів. 

Гармонійний розвиток спортсмена. 

Дієприкметник.Граматичний тест. 

 

Модуль 2. «Олімпійські ігри» 
 

Фізичне виховання в Стародавній Греції. 

Походження Олімпійських ігор. 

Олімпійські ігри давнини. 

Сучасні Олімпійські ігри. 

Олімпійський Комітет. 

Зимові Олімпійські ігри. 

Досягнення наших спортсменів. 

Інтерв’ю з Олімпійським чемпіоном. 

Дієприкметник. Інфінітив. Герундій.(тест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



 

 
 

 

 

3.1 

3.2 

 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Модуль 3. «Тренерська робота як соціаль-

ний та педагогічний феномен» 

 

Тренування спеціалістів зі спорту. 

Тренерська робота як соціальний та педагогі-

чний феномен. 

Моя майбутня професія – тренер. 

Медичний контроль. 

Професія – спортивний лікар. 

Словотворення. 

 

 

Всього : 

Модуль 4. «Отримуючи оптимальний ре-

зультат тренування » 
Проблеми кар’єрного  росту. 

Спортивна гра – творчість. 

Нерви. 

Перетренування. 

Рух. Методи руху. 

Стойка. 

Граматичний тест, види питань. 

 

Всього : 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

54 

 
 

 

 



 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми 

(Змістовий модуль) 
Короткий зміст 

Кіль-

кість го-

дин 

 

Модуль 1. «Мій вид спорту» 

 

18 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Урок фізичної культури 

 

 

 

Мій вид спорту 

 

 

 

 

 

Дієприкметник 

 

Самостійне складання плану уро-

ку та проведення уроку фізичної 

культури 

 

Самостійне складання інформації, 

включаючи історію обраного ви-

ду спорту, загальна характерис-

тика моральні та фізичні якості 

спортсмена 

 

Дієприкметники I і II, складний 

додаток, складний підмет абсо-

лютна дієприкметникова конст-

рукція 

13 

4. Підготовка до МКР 5 

 

Модуль 2. «Олімпійські ігри» 

 

12 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Олімпійські ігри давнини 

 

 

 

 

 

Сучасні Олімпійські ігри 

 

 

 

Дієприкметник, герундій. 

інфінітив 

Самостійне складання інформації, 

ігри в країні Еліс, супровід ігор, 

види спорту. Олімпійські ігри 

776р. до н.е., нагороди, заборона 

ігор 

 

Відновлення ігор. Олімпійський 

комітет. Олімпійські види спорту. 

Проведення ігор и нагороди. 

 

Утворення і вживання конструк-

цій 

7 



4. Підготовка до МКР 5 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. «Тренерська робота як соціальний та педагогічний 

 

феномен» 

 

 

 

 

 

 

18 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Моя майбутня професія- 

тренер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професія – спортивний 

лікар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словотворення 

 

Де можна опанувати професію 

тренера. факультети інституту  

фізичної культури, їх академічні 

та спортивні програми, практика, 

наукова база спорту, тренер у ве-

ликому спорті, вузі, школі, славе-

тні тренери. 

 

 

 

 

Роль спортивного лікаря для роз-

витку спортивних талантів, фіз-

культурні диспансери, медичні 

спеціалісти, обов`язки і відпові-

дальність спортивного лікаря; лі-

кар на змаганнях, лікувальна гім-

настика. 

 

 

 

Суфікси іменників, прикметників, 

види префіксів, конверсія. 

12 

4. Підготовка до МКР  6 

 
Модуль 4 «Отримуючи оптимальний результат тренування» 18 

1. Стойка Перш ніж навчитись ходити 

слід навчитися правильно стоя-

ти. 

Ситуація боротьби ведмедів – 

ситуація бою спортсменів, ро-

 



бота усіх частин тіла, дихання, 

впевненість основне положення 

перед боєм. 

2. Проблеми кар’єрного рос-

ту 

Що потрібно юнаку, щоб стати 

чемпіоном. Які навички і який 

характер має атлет щоб діста-

тись вершини. Коли починати 

займатись спортом. Головна 

умова  успіху – любов до свого 

виду спорту. 

14 

3. Види питань Загальні питання, спеціальні 

питання до предмета, спеціальні 

питання до інших членів речен-

ня, альтернативні розділові пи-

тання, подвійні питання. 

 

4. Підготовка до МКР  4 

 
Розрахунок часу самостійних робіт 

№ 

п/п 

Види робіт Кількість годин 

1. Опрацювання програмного матеріалу, що не ви-

кладається на уроці. 

М1-8 

М2-5 

М3-5 

М4-7 

2. Підготовка до граматичного тесту М1-5 

М2-2 

М3-5 

М4-5 

3. Підготовка до модульного контролю. М1-8 

М2-4 

М3-6 

М4-6 

 Всього: 66 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Календарний план дисципліни 

п/п Зміст 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а

 

Д
а
т
а

 

  

 

 

Модуль 1 “Мій вид спорту” 

 

16 18    

1 
Ми займаємось спортом. Participle Спортивні 

команди. 

2 
  

  

2 Наше тренування. Participle 1 2 
  

  

3 
Урок фізичної культури. Participle II Complex 

Object 

2 
  

  

4 
На уроці фізичної культури. Спортивні ко-

манди 

2 4 
 

  

5 
Види змагань. Гармонійний розвиток спортсмена 

Absolute Participle Construction 

2 
  

  

6 
Мій вид спорту 

Complex Subject 

2 4 
 

  

7 
Тренування суддів 

Конструкція То have something done 

2 
  

  

8 Граматичний тест « Participle» 2 5 
 

  

9 Модульний контроль. 
 

5    

 

 

Модуль 2 “Олімпійські ігри” 

 
12 12    

1 Фізичне виховання в Стародавній Греції Інфінітив 2 
 

   

2 Походження Олімпійських ігор Функції 

інфінітиву 

2 
 

   

3 Олімпійські ігри давнини 2 3    



Конструкції з інфінітивом 

4 Сучасні Олімпійські ігри 

Герундій Зимові Олімпійські ігри Конструкції з 

герундієм 

2 2 

   

5 Олімпійський Комітет Функції герундія 2 
 

   

6 Граматичний тест « Participle. Infinitive, 

Gerund » 

2 2 
   

7 Модульний контроль. 
 

5    

 

 

 

Модуль 3 “Тренерська робота як соціальний 

 

та педагогічний феномен” 

 

 

 

 

12 

 

 

18 

   

1 Тренування спеціалістів зі спорту. Словотворення. 2 
 

   

2 Тренерська робота як соціальний та педагогічний 

феномен Складні слова 

2 
 

   

3 Моя майбутня професія - тренер. 

Суфікси іменників. 

2 4 
   

4 Медичний контроль Types of Questions 2 
 

   

5 Професія - спортивний лікар 

Tag Questions 

2 4 
   

6 Граматичний тест «Словотворення» 2 4    

7 Модульний контроль. 
 

6    

  

Модуль 4   “Отримуючи оптималь-

ний результат тренування “ 

     

1 Проблеми кар’єрного росту. Питальні сло-

ва 
2 4    

2 Спортивна гра - творчість Утворення питальних 

речень 

    2     

3 Нерви Загальні питання     2     

4 Перетренування Спеціальні питання     2     

5 Рух. Методи руху Розділові питання     2     

6 Стойка подвійні питання     2 4    

7 Граматичний тест   “Види питань “ 2 5    

8 Модульний контроль  5    

 



Усього годин                                                    54         66  
 

 

 

 

 

 

 

8. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
   

Модуль 

1 

Модуль 

2 

Модуль 

3 

Модуль 

4 

Сума 

 

25 20 25 30 100 

 

9. ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЯМ 

№ 

з/п 
Перелік видів контролю 

Кількість 

балів 

 

Модуль 1. «Мій вид спорту» 

 

25 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Урок фізичної культури 

Мій вид спорту 

Граматичний тест 

Самостійна робота 

Модульний контроль 

 

5 

4 

2 

4 

10 

 

Модуль 2. «Олімпійські ігри» 
20 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Олімпійські ігри давнини 

Сучасні Олімпійські ігри 

Граматичний тест 

Самостійна робота 

Модульний контроль 

3 

3 

2 

4 

8 

 

Модуль 3. «Тренерська робота як соціальний та педагогічний 

феномен» 

25 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Моя майбутня професія тренер 

Професія – спортивний лікар 

Граматичний тест 

Самостійна робота 

Модульний контроль 

5 

4 

2 

4 

10 

 



 МОДУЛЬ 4  “ОТРИМУЮЧИ ОПТИМАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ТРЕНУВАННЯ “ 

30 

1 Проблеми кар єрного росту 4 

2 Стойка 3 

3 Граматичний тест 3 

4 Самостійна робота 5 

5 Модульний контроль 15 

10. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
 

3 СЕМЕСТР 

 

 

     А                Відмінно              90  -  100 

     В                   Добре              82 – 89 

     С                   Добре               74 - 81 

     D                Задовільно               64 – 73 

     E                Задовільно               60 -  63 

    FX               Незадовільно 
з можливістю повторного складання 

              35 – 59 

      F              Незадовільно 
з обов’язковим повторним вивченням 

                 дисципліни 

 

                 0 – 34 

 

За 

шкалою 

ECTS 

 

        За національною шкалою 

 

    За шкалою ДВУФК 

     А                Відмінно              90  -  100 

     В                   Добре              82 – 89 

     С                   Добре               74 - 81 

     D                Задовільно               64 – 73 

     E                Задовільно               60 -  63 

    FX               Незадовільно 
з можливістю повторного складання 

              35 – 59 

      F              Незадовільно 
з обов’язковим повторним вивченням 

                 дисципліни 

 

                 0 – 34 

 

 

 

          11.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 



 
1.Питання для підсумкового контролю. 

2. Питання для самостійного опрацювання. 

3. Модульні контрольні роботи. 

4. Рейтингова система оцінювання. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Рекомендована література 

 
Основна 
 

1. TOEFL – посібник для підготовки до екзаменів з англійської мови 4 

видання, США, 1991р. 

2. Є.А.Баженова Підручник „Англійська мова для фізкультурних спе-

ціальностей”, Москва, видавничий центр „Академія”, 2007р. 

3. В.К. Шпак „Англійська мова для повсякденного спілкування”, Київ, 

Вища школа, 2005р. 

4. І.І. Панова „Тести” (з граматики, аудіювання, читання) + касета, Мі-

нськ, АВЕРСЕВ, 2001р. 

5. CD-ROM „Репетитор”, Мультімедіа, 2004р. 

6. В.В. Дегтярьова „Підручник з англійської мови” / для спортсменів /, 

вид. Вища школа, 1971р. 

7. М.М. Майорова „Англійська мова”, інтенсивний курс, МДУ, 1986р. 

8. Ю.Голіцинський»Граматика» (Збірник вправ) вид.Арій,Київ,2008р. 

 

Додаткова 

 
9. Інститут системних досліджень Освіти України „Англійська мова”, 

посібник – довідник, Київ, Генеза, 1993р. 

10. С.Ю. Ніколаєва „English” – тести, Лен світ, 1995р. 

11. С.Ю. Ніколаєва, Г.С. Бадаянц „Тестові завдання з англійської мови”, 

Київ, Освіта, 1998р. 

12. Л.О. Лепська „Підручник з німецької мови”, для спортсменів, вид. 

Київ, Вища школа, 1979р. 

13. В.Г. Чуваєва, Н.О. Баскакова „Підручник з німецької мови”, вид. 

Москва, Вища школа, 1978р. 

14. Т.Н. Смирнова „Німецька мова”, інтенсивний курс. Москва, Вища 

школа, 1989р. 



15. Л.О. Григор’єва „Українсько-німецький розмовник”, Радянська 

школа, 1988р. 

16. Г.А. Китайгородська „Французька мова”, інтенсивний курс, Москва, 

Вища школа, 1989р. 

17. М.М. Лисенко, Й.І. Донець „Українсько-французький розмовник”, 

Радянська школа, 1976р. 

18. Г.Г. Крюкова, М.П. Мамотенко „Курс французької мови”, Київ, Ви-

ща школа, 1989р. С. Лагерлеф „Подорож Нільса”. 

19. Л.К. Верхова „Сповідання і казки”, німецька мова.  

 

 

 

13.   ІНФОРМАЦІЙНІ  РЕСУРСИ 

 

Використовуються в електронному вигляді: 

 
1.Питання для підсумкового контролю. 

2. Питання для самостійного опрацювання. 

3. Модульні контрольні роботи. 

4. Рейтингова система оцінювання 

 

 

 

 

Примітка: 

 

1.Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним докумен-

том вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змі-

сту навчальної дисципліни. Послідовність, організаційні форми її 

вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсум-

кового контролів. 

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисцип-

ліни розглядається на засіданні циклової комісії. Підписується го-

ловою циклової комісії і затверджується заступником директора 

вищого навчального закладу з навчальної роботи. 

3. Формат бланка А4 (210х297мм).  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N H – 3.04.МС 

 

Комунальний спеціалізований навчальний заклад 

спортивного профілю «Дніпропетровське вище училище фізичних 

культури» Дніпропетровської обласної ради» 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО 

 

КОНТРОЛЮ 
 

з дисципліни  

«Англійська мова за професійним 

спрямуванням» 
 

 

 

 
Укладач : Гавриленко Л.М. 



спеціаліст вищої категорії 

 

 

 

 

 
м. Дніпро 

2016 р.  



Модуль 1 
1. What kind of sports do you go in for? 
2. What other kinds of sports do you enjoy? 
3. Why have you chosen this very kind of sports? 
4. What is you coach? 
5. Is he a good specialist? 
6. What commands do you hear at the training sessions? 
7. How often do you have trainings? 
8. How long does it last? 
9. What do you begin your training with? 
10. How long do you warm up? 
11. What is the aim of your training? 
12. Where does a physical training lesson at school take place? 
13. Who gives the report? 
14. What exercises do they perform at their physical training lessons? 
15. What is called a competition? 
16. What kinds of championships do you know? 
17. What kinds of Games do you know? 
18. What is a tournament? 
19. Are there any professional referees in our country? 
20. Do they receive payment? 
21. Who can work as a referee? 
22. What does it mean «to become an experienced referee»? 
23. Do people always want to be physically well-developed? 
24. What all-round competitions combine several sports? 

Модуль 2 
1. What shows that old Greeks loved sports? 
2. How was an idiot described? 

3. What is the principle of bringing up healthy generation in old Greece? 

4. When did the Olympic Games originate? 

5. What happened in 394 AD? 

6. Who revived the Olympic Games of modern times? 

7. What kinds of competitions were included into the programme of the Olym-

pic Games? 

8. How were champions honoured in old times and now? 

9. What Olympic champions do you know? 

10. What is the motto of the Olympic Games? 

11. What is International Olympic Committee like? 

12. What are its duties? 

13. Who plans the games? 

14. Who handles the International Olympic Committee business? 

15. When did Winter Olympic Games appear? 

16. How often do they take place? 

17. What kinds of winter sports are included into programme? 

 



Модуль 3 
1. What higher educational establishments do future specialists of sports 

study? 
2. What faculties are students of physical culture institute admitted to? 
3. What subjects do social sciences, education, medicine and sports disciplines 

comprise? 
4. What qualification do students of both faculties receive? 
5. Does the curriculum of the sports faculty differ from that of the education 

faculty? 
6. What is coaching? 
7. What is the first task of sports? 

8. What does a general development of sports increase? 
9. What needs can sport satisfy? 
10. Is medical supervision very important in sports? 
11. Where do athletes undergo examination? 
12. What is the responsibility of the physical education instructor? 
13. What should he do besides medical supervision? 

Модуль 4 

1. Which is greatest: to win the game, to play the game, or to love the game? 
2. What do freedom, relaxation and absence of fear represent? 
3. What are the utility values of sports? 
4. Will you "chicken out" and become a spectator at your first competition or 

arrive there absolutely shattered, suffering from nerves? 
5. Will you say "I'll do better next time"? 
6. Why do athletes balance between training and overtraining? 

7. What is the most difficult part of the training process? 
8. What can you say about the optimal training? 
9. How to obtain optimal training results? 
10. How are movements classified? 
11. What is the main thing while walking or running? 
12. How do you understand movements within stances? 
13. How should you breathe? 
14. What do the ancient Slavonic bear cults recommend to imitate? 
15. What do children usually do when they are involved in tussle? 
16. What does a man usually do when he has an unexpected blow at his head? 
17. How can you easily move from the lower frame to the upper frame? 

 

 

 

 

 

 



Форма N H – 3.04.МС 

 

Комунальний спеціалізований навчальний заклад 

спортивного профілю «Дніпропетровське вище училище фізичних 

культури» Дніпропетровської обласної ради» 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО 

 

КОНТРОЛЮ 
 

з дисципліни  

«Англійська мова за професійним 

спрямуванням» 
 

 

 

 
Укладач : Гавриленко Л.М. 

спеціаліст вищої категорії 

 

 

 

 

 
м. Дніпро 

2016 р. 



Питання для підсумкового контролю. 

1. What kind of sports do you go in for? 

2. What other kinds of sports do you enjoy? 

3. Why have you chosen this very kind of sports? 

4. What is you coach? 

5. Is he a good specialist? 

6. What commands do you hear at the training sessions? 

7. How often do you have trainings? 

8. How long does it last? 

9. What do you begin your training with? 

10. How long do you warm up? 

11. What is the aim of your training? 

12. Where does a physical training lesson at school take place? 

13. Who gives the report? 

14. What exercises do they perform at their physical training lessons? 

15. What is called a competition? 

16. What kinds of championships do you know? 

17. What kinds of Games do you know? 

18. What is a tournament? 

19. Are there any professional referees in our country? 

20. Do they receive payment? 

21. Who can work as a referee? 

22. What does it mean «to become an experienced referee»? 

23. Do people always want to be physically well-developed? 

24. What all-round competitions combine several sports? 

25. What shows that old Greeks loved sports? 

26. How was an idiot described? 

27. What is the principle of bringing up healthy generation in old Greece? 

28. When did the Olympic Games originate? 

29. What happened in 394 AD? 

30. Who revived the Olympic Games of modern times? 

31. What kinds of competitions were included into the programme of the Olympic 

Games? 

32. How were champions honoured in old times and now? 

33. What Olympic champions do you know? 

34. What is the motto of the Olympic Games? 

35. What is International Olympic Committee like? 

36. What are its duties? 

37. Who plans the games? 

38. Who handles the International Olympic Committee business? 

39. When did Winter Olympic Games appear? 

40. How often do they take place? 

41. What kinds of winter sports are included into programme? 

42. What higher educational establishments do future specialists of sports study? 



43. What faculties are students of physical culture institute admitted to? 

44. What subjects do social sciences, education, medicine and sports disciplines comprise? 

45. What qualification do students of both faculties receive? 

46. Does the curriculum of the sports faculty differ from that of the education faculty? 

47. What is coaching? 

48. What is the first task of sports? 

49. What does a general development of sports increase? 

50. What needs can sport satisfy? 

51. Which is greatest: to win the game, to play the game, or to love the game? 

52. What do freedom, relaxation and absence of fear represent? 

53. What are the utility values of sports? 

54. Will you "chicken out" and become a spectator at your first competition or arrive there 

absolutely  shattered, suffering from nerves? 

55. Will you say "I'll do better next time"? 

56. Why do athletes balance between training and overtraining? 

57. What is the most difficult part of the training process? 

58. What can you say about the optimal training? 

59. How to obtain optimal training results? 

60. How are movements classified? 

61. What is the main thing while walking or running? 

62. How do you understand movements within stances? 

63. How should you breathe? 

64. What do the ancient Slavonic bear cults recommend to imitate? 

65. What do children usually do when they are involved in tussle? 

66. What does a man usually do when he has an unexpected blow at his head? 

67. How can you easily move from the lower frame to the upper frame? 

68. Is medical supervision very important in sports? 

69. Where do athletes undergo examination? 

70. What is the responsibility of the physical education instructor? 

71. What should he do besides medical supervision? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНОТАЦІЯ 

 

До навчальної програми з курсу «Англійська мова» за профе-

сійним спілкуванням» 

Напрям підготовки: молодший спеціаліст 

Спеціальність: фізичне виховання, спорт і здоров 'я людини 

 
1.Мета викладання дисципліни. Формування у студентів комунікативної 

компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі 

мовних знань і навичок. 

2. Завдання вивчення дисципліни. 

а) сприяти оволодінню студентами іншомовним міжкультурним спілкуван-

ням шляхом формування і розвитку міжкультурної комунікативної компете-

нції та ії складових; 

б) виробити вміння фіксувати та передавати письмово необхідну інформа-

цію; 

в) виробляти вміння розуміти на слух основний зміст автентичних текстів; 

г) засвоювати програмний мовний матеріал, як засіб оформлення і розуміння 

висловлювань у процесі спілкування; 

д) продовжувати формувати уміння вибирати та використовувати мовленнєві 

форми, ефективні стратегії для вирішення комунікативних завдань; 

е) удосконалення навичок самостійно читати адаптовані тексти з різноманіт-

ними цілями: ознайомлення, пошуку необхідної інформації, огляду, поглиб-

ленню вивчення теми, користуючись словником; 

є) в ході навчального процесу здійснювати подальший розвиток розумових 

здібностей студентів, формування їх особистості, світогляду засобами інозе-

мної мови; 

ж) удосконалення одержаних в школі граматичних умінь та навичок; 

з) виробляти уміння, самостійно здобувати та використовувати знання, пла-

нувати навчальний процес та оцінювати свої знання. 

Зміст навчання в спортивному училищі залежить від соціального замовлення 

– вміти здійснювати усне та письмове спілкування в типових ситуаціях на-

вчально-спортивної, побутової та культурної сфер. Зміст навчання структу-

ровано у кілька компонентів, розподілених в окремі полілоги, як сфери спіл-

кування. 

Англійська мова за професійним спілкуванням – одна із фахових дисциплін в 

училищі. Вивчається спортивна лексика. Курс пов'язаний із анатомією, мето-

дикою проведення уроків фізичної культури, історією спорту; вивчаються 

різні види спорту. 

На курс вивчення англійської мови відведено 120 годин. З них 54 годин на 

аудиторні заняття, 66 годин відведено на самостійну роботу студента.  

 



Рецензія на навчальну програму  «Англійська 

мова за професійним спрямуванням» 
 

 

Навчальна програма «Англійська мова за професійним спрямуванням» є 

нормативною дисципліною гуманітарного циклу підготовки навчального 

плану Дніпропетровського вищого училища фізичної культури за освітньо-

кваліфікаційним рівнем підготовки «молодшого спеціаліста», спеціальністю              

5.01020101   «фізичне виховання», галузь знань 5. 01020101 «Фізичне вихо-

вання, спорт і здоров’я людини». 

 

Мета викладання дисципліни – інтенсивна підготовка студентів за тема-

ми інтенсивної направленості, щоб розширити й закріпити знання й навички, 

одержані на попередніх семестрах. 

 

Навчальна програма розрахована на 120 годин, з яких 54 – практичні ро-

боти і 66 годин відведено на самостійну роботу студентів. 

 

Програма складається з чотирьох основних розділів: «Мій вид спорту», 

«Олімпійські ігри», «Тренерська робота як соціальний та педагогічний фено-

мен», «Отримуючи оптимальний результат тренування». 

 

Матеріал структуровано за принципом від більш простого до складного, 

що підвищує рівень мовної і мовленнєвої компетенції. Програма являє собою 

зручний тренінг і містить завдання, що передбачають поетапне практичне 

навчання усному й письмовому мовленню. Програма також включає автен-

тичні тексти для інтенсивного читання  з актуальної спортивної тематики, 

спрямовані для розвитку всіх видів мовленнєвої компетенції. Удосконалю-

ються також одержані раніше граматичні уміння й навички. 

 

 

 

Рецензент : 

 

Заступник директора ДВУФК, 
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Модуль 1 

«Мій вид спорту» 

Практичне заняття № 1 

Тема: Ми займаємось спортом. Спортивні команди. Participle. 

Мета: Поглибити знання студентів з теми. Розвивати навички спонтанного мовлення. 

Опрацювати вживання дієприкметників. 

Виховна: Виховувати культуру спілкування.  

Методи навчання: практичні, словесні, опори на життєвий досвід. 

Дидактичні засоби навчання: підручники. 

ЗМІСТ 

1.   Організаційна частина. 

2.   Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

 

Зміст основної частини завдання:  

1.Задачі на семестр. 

Англійська мова (з професійним спрямуванням) – нова дисципліна. 

 

2.Спонтанна презентація свого виду спорта. 

 

3.Читання текста «We Go in for Sports». 

 

4. Виконання вправи до змісту текста у формі діалогу. 

 

5.Відпочинок не буває без спорта, фіззарядки 

Читання листа. 

 

6.Спортивні команди 

 

7.Дієприкметник. Переклад дієприкметників на рідну мову (229-232 Баженова Е.А.) 

Функції дієприкметника. 

 

8.Вправа №6 на дієприкметник, стор. 234 

 

9. Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: В.В. Дегтярьова « English», стор.101-103, 132, 135 

                      Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.229, 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття № 2 

Тема: Наше тренування.  Participle I. 

. 

 

Мета: Розширити філологічний кругозір студентів. Удосконалювати навички сприймання 

інформації. Вчити планувати хід тренувального процесу в школі і в училищі.  

Виховна: Вчити студентів відповідальності за фізичний розвиток молоді. 

Методи навчання: практичні, словесні, спонукальні.  

Дидактичні засоби навчання: підручники, збірник вправ. 

 

ЗМІСТ 

 

1.   Організаційна частина. 

2.   Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

 

1. Як пройшов сьогодні урок тренування? Виклад самостійної роботи студентів 

 

2. Читання текста «Our Training» і бесіда за питаннями, стор.256 (Е.Баженова). 

 

3. Робота з текстом «The Training Process». Постановка питань до змісту. 

4. Виконання вправ до текста 

5. Вільна бесіда: 

- Try to recollect your lessons of  physical culture at school. What were they like? 

- What is the difference between those school lessons and your college training ses-

sions? 

- Have you noticed any common elements at school lessons and college training ses-

sions? What are they? 

- What was in the beginning and in the end of lessons? 

 

6. Розписати своє тренування. 

7. Граматика. Переклад на рідну мову. (Е.Баженова, стор.232). Форми дієприкметни-

ків (Е. Баженова, стор. 244). Вправи на вживання дієприкметника. ( Ю. Голіцинсь-

кий, впр.377, 378). 

 

8. Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор. .256;231;244 

                      В.М. Тимонова «English», стор.59, 187 

Ю. Голіцинський «Збірник вправ», стор. 305-307 

 

 

 

 

 



 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Урок фізичної культури. Participle II.  Complex Object. 

Мета: Розширити філологічний кругозір студентів. Удосконалювати навички сприймання 

інформації. Вчити планувати хід тренувального процесу в школі і в училищі.  

Виховна: Вчити студентів відповідальності за фізичний розвиток молоді. Прищеплювати 

майбутнім викладачам турботу про здоров’я дітей. 

Методи навчання: пояснювально-спонукальний, дослідницький.  

Дидактичні засоби навчання: підручники. 

 

ЗМІСТ 

1.   Організаційна частина. 

2.   Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

 

Зміст основної частини завдання:  

 

1.Читання текста «Physical Training Lesson», (стор.134, В. Дегтярьова) 

Відповіді на питання за текстом. Узагальнення. 

 

2.Спортивні команди на уроці фізкультури. 

 

3.Колективне складання плану проведення урока фізкультури в школі. 

 

4.Проведення урока фізкультури в класі: хід уроку. 

 

5.Граматика. Виконання вправ: Participle I - Participle II № 6,стор.234 (Е.Баженова). 

 

6.Підведення підсумків заняття. 

 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література В.В. Дегтярьова « English», стор.134 

                      Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.231, 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Практичне заняття № 4 

Тема: На уроці фізкультури. Спортивні команди 

 

Мета: Практична контрольна перевірка самостійної роботи студентів за темою завдання. 

Вдосконалювати уміння та навички студентів в акторському мистецтві. Уміння вести 

урок.  

Виховна: Вчити студентів відповідальності за фізичний розвиток молоді. Прищеплювати 

майбутнім викладачам турботу про здоров’я дітей. 

Методи навчання: готових знань, словесний, рольова гра. 

Дидактичні засоби навчання: самі студенти, м’яч . 

 

ЗМІСТ 

1.   Організаційна частина. 

2.   Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

 

Зміст основної частини завдання:  

 

1. Контрольне мовлення «На уроці фізкультури». 

Спортивні ігри на уроці. 

Спортивні команди. 

 

2.Граматика: Complex Object, стор. 236 (Е. Баженова). 

 

3.Виконання вправ: №443, стор. 361, №445, стор.362 (Ю. Голіцинський). 

 

4.Підведення підсумків заняття.  

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

 

Література: В.В. Дегтярьова « English», стор. 134 

                      Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.236 

                      Ю.Голицинский «Збірник вправ»стор.361-362, 364 

 

 

 

 

                       

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Види змагань. Гармонійний розвиток спортсмена. Absolute Participle Construction  

Мета: Вчити вилучати основну інформацію із текста. Поглибити знання студентів з теми 

заняття. Розвивати всі види мовленнєвої діяльності. 

Виховна: Формувати доброзичливу атмосферу в групі, вміння концентруватися, слухати 

інших. 

Методи навчання: готових знань, опори на життєвий досвід 

Дидактичні засоби навчання: підручники, власний досвід, текст першого заняття. 

 

ЗМІСТ 

1.   Організаційна частина. 

2.   Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

 

Зміст основної частини завдання:  

 

 

1.Читання текста «Види змагань».Нова лексика, стор. 144 (В.Тимонова) 

   Що таке змагання? 

   Олімпійські ігри. 

   Турнір. 

   Європейський кубок. 

   Всесвітній кубок. 

   Спартакіада. Походження назви. 

 

2.Вправи до тексту. Яким спортсменам приділялась особлива увага в Стародавній Греції? 

(Текст «Комбіновані види спорту», стор.135,  В.Тимонова) 

 

     3.Змагання, в яких я брав участь.  

        (спонтанне мовлення, з досвіду студентів). 

 

     4.Змагання данини. 

 

     5. Мій вид спорту і тренування й вихід на змагання (із досвіду) 

 

     6.Граматика, впр. 2,3,4, стор. 238 (Е.Баженова); впр.5, стор. 190 (В.Тимонова) 

 

     7.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: В.М. Тимонова «English», стор. 144, 135, 190 

                      Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.236;238,240,95 

 



Практичне заняття № 6 

Тема: Мій вид спорту. 

         Complex Subject. 

            

Мета: Розвивати культуру мовлення й письма за темою заняття. Спрямувати студентів на 

доповнення, уточнення інформації в ході заняття. 

Виховна: Виховувати самостійність і творчий підхід до завдання, здатність до мовного 

самоконтролю. 

Методи навчання:  усне й письмове опитування, повідомлюючий, самостійна робота. 

Дидактичні засоби навчання: тексти самостійної роботи, збірник вправ.  

 

ЗМІСТ 

 

1.   Організаційна частина. 

2.   Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

 

Зміст основної частини завдання:  

 

1. Контрольне мовлення за темою «Мій вид спорту». 

a. (усне й письмове мовлення. Виклад самостійної роботи). 

 

2. Граматика: Complex Subject (стор. 374-375, Ю.Голіцинський). 

 

3. Дієслова to seem, to turn out, to happen в Complex Subject, впр. 466, стор. 378. 

 

 

4. Фрази is likely, is sure в Complex Subject, впр. 468, стор.380 

 

5. Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: В.В. Дегтярьова, «English» 

                       Ю.Голіцинський «Збірник вправ»стор.374-380 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття № 7 

Тема: Тренування суддів. 

          Конструкція «to have something done». 

            

Мета: Продовжити формування комунікативних навичок студентів. Закріпити в мовних 

зразках, виразах лексичний мінімум за темою заняття. Розвивати мовленнєву реакцію. 

Вчити вилучати основну інформацію. 

Виховна: Вчити уважно слідкувати за презентацією теми. Виховувати інтерес до професії 

суді в спорті. 

Методи навчання:  словесні, практичні, інформаційно-повідомлюючий. 

Дидактичні засоби навчання: директор училища, підручник, граматичний збірник.  

 

ЗМІСТ 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

 

Зміст основної частини завдання:  

1.Бесіда з директором ДВУФК М.Н.Лельчицьким, 

   суддею міжнародної категорії 

   -як стати суддею 

   -що слід знати для цього 

   -з досвіду роботи 

 

2.Робота із текстом «Training Referees», стор.88 (В. Тимонова) 

 

3.Виконання вправ до змісту. 

 

4.Граматика, впр.445-446, стор. 362 (Ю.Голіцинський) 

 

5.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: В.М. Тимонова «English», стор 88 

                      Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор. 236 

                      Ю.Голіцинський, «Збірник вправ», стор. 369,363 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття № 8 

Тема: Граматичний тест «Participle». Модульний контроль. 

Мета: Перевірити рівень навчальних досягнень, рівень навченості студентів у вживанні 

дієслів у непрямій мові. Самостійна робота з питаннями модуля №1.  

Виховна: Самостійність і творчий підхід до завдання. Здатність до мовного самоконтро-

лю.  

 

Методи навчання: письмовий, повідомлюючий 

Дидактичні засоби навчання: питання модуля №1, Ю.Голіцинський. 

 

ЗМІСТ 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

 

Зміст основної частини завдання:  

1. Граматичний тест 

- Вправа№   346,         стор.249 

 

- Вправа №   355,         стор.258 

 

- Вправа №   358,         стор.261 

 

-      Вправа №   347,         стор.251 

 

2. Самостійна робота студентів з питаннями модуля №1 

 

3.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: Ю.Голицинский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 2 

«Олімпійські ігри» 

Практичне заняття № 1 

Тема: Фізичне виховання в Стародавній Греції. 

            Інфінітив. 

Мета: Поглибити знання студентів з теми. Активізувати нову лексику. Практикувати сту-

дентів у аудіюванні. Опрацювати вживання інфінітиву. 

Виховна: Формувати лінгвістичну та соціокультурну компетенцію. 

Методи навчання: словесні. 

Дидактичні засоби навчання: Олімпійський довідник. 

ЗМІСТ 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

 

1.Аудіювання текста «The program of the Olympic Contest», стор. 18 (М.Булатова) 

 

2.«Physical education in Ancient Greece», стор.139 (М.Булатова) 

 

3.Sports in childhood, стор.140 

 

4.Education of the citizens, стор.140 

 

5.Виконання завдань до текстів. 

 

6.Підсумковий переказ. 

 

7.Інфінітив. Форми інфінітиву, стор.301 (Ю.Голіцинський). 

   Інфінітив без частки to, стор. 294 (Ю.Голіцинський). 

 

8.Інфінітив та герундій, стор. 266 (М.Булатова). 

 

9.Вправи на вживання інфінітива: 368, 369, стор.296-297 (Ю.Голіцинський) 

 

10.Підведення підсумків заняття 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.139; 262-266 

                      М.Булатова «Your Olympic Guidebook» стор.18 

                      Ю.Голіцинський «Збірник вправ», стор. 294-303 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 2 

Тема: Походження Олімпійських ігор. 

           Функції інфінітиву. 

 

Мета: Поглибити знання студентів з теми. Активізувати нову лексику. Практикувати сту-

дентів у аудіюванні. Опрацювати вживання інфінітиву. 

Виховна: Формувати лінгвістичну та соціокультурну компетенцію. 

Методи навчання: словесні. 

Дидактичні засоби навчання: підручник: Збірник вправ, Олімпійський довідник. 

ЗМІСТ 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

 

Зміст основної частини завдання:  

 

1. Аудіювання текста «The Origin of the Olympic Games», стор.10 (М.Булатова). 

 

2.Читання текста«The Olympic Games», стор.161 (В.Тимонова). 

   Бесіда за змістом текста, його адаптація.  

   Читати текст «Games of Ancient Times», стор. 94 (Е.Баженова). 

 

3.Функції інфінітива , стор.156 (В.Тимонова), впр. 2-7, стор.157. 

 

4.Модальні дієслова з інфінітивом в простій та перфектній формі, стор.420, 440, 441 

(Ю.Голіцинський). 

 

5.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.94; 203-204 

                      М.Булатова «Your Olympic Guidebook» стор.10 

В.М.Тимонова, «English», стор.156, 161 

Ю.Голіцинський «Збірник вправ», стор.420, 440-441 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 3 

Тема: Олімпійські ігри давнини. 

            Конструкції з інфінітивом. 

Мета: Перевірити рівень навченості студентів за темою заняття. Опрацювати конструкції 

з інфінітивом. 

Виховна: Виховувати інтерес до теми шляхом демонстрації практичного значення теми. 

Методи навчання: словесні, практичні. 

Дидактичні засоби навчання: підручники, Олімпійський довідник. 

ЗМІСТ 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

 

1.Контрольне мовлення за темою «Олімпійські ігри давнини». (Виклад самостійної роботи 

студентів). Форма презентації (монолог, діалог). 

 

2.Аудіювання текста «Ancient Olympic Games. Programme  of Competitions», стор.9 

(М.Булатова). 

 

3. Еврістична бесіда за змістом тексту: 

- What  happened in 776 B.C.? 

- Where were the Olympics held? 

- What prizes did  champions of those times receive? 

- What kinds of sports were included into the programme of Old Olympics? 

- What happened in 394 AD? 

- What is Baron Pierre de Coubertin? 

- When was the international Olympic Committee set up? 

- What kinds of sports were included into the programme of Modern Olympics? 

 

4.Граматика. Інфінітивний зворот в функції складного додатка, стор.269 (Е.Баженова). 

 

5. Інфінітивний зворот в функції складного підмета, стор.270 (Е.Баженова). 

 

6.Конструкція for + infinitive.  

 

7. Читання текста «The Olympic Games», стор.203 (Е.Баженова). 

 

8.Підведення підсумків заняття 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

Література: М.Булатова «Your Olympic Guidebook» стор.9 

                      Е.А.Баженова «English  for Students of Physical Education», стор.267, 270, 203 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 4 

Тема: Сучасні Олімпійські ігри. Зимові Олімпійські ігри. 

            Герундій. Конструкції з герундієм. 

 

Мета: Перевірити рівень навченості студентів за темою заняття. Опрацювати конструкції 

з інфінітивом. 

Виховна: Виховувати інтерес до теми шляхом демонстрації практичного значення теми. 

Методи навчання: словесні, практичні. 

Дидактичні засоби навчання: підручники, Олімпійський довідник. 

ЗМІСТ 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

1.Контрольне мовлення «Сучасні Олімпійські ігри», «Зимові Олімпійські ігри», як вклад  

самостійної роботи студентів. 

 

2. Аудіювання «Pierre de Coubertin and His Dream», стор.34 (М.Булатова) 

Контроль його розуміння. 

 

3.Читання тексту «Olympic Games», стор.277-278 (Е.Баженова). 

 

4. Адаптація тексту. 

 

5. Презентація  теми «Сучасні Олімпійські ігри» , «Зимові Олімпійські ігри» 

 

6.Герундій, стор.248 (Е.Баженова) 

   Форми герундія, стор.258 (Е.Баженова) 

   Переклад на рідну мову, стор.248 (Е.Баженова) 

 

7.Конструкції з герундієм, стор.173 (В.Тимонова) 

 

8.Виконання вправ №1,2,3, стор.249 (Е.Баженова) 

 

9.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.248-

251,258,278. 

                      М.Булатова «Your Olympic Guidebook» стор. 34-38 

                      В.М.Тимонова, «English», стор.173-175 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття № 5 

 

Тема: Олімпійський Комітет. 

         Функції герундія. 

Мета: Перевірити рівень навченості студентів за темою заняття. Опрацювати конструкції 

з інфінітивом. 

Виховна: Виховувати інтерес до теми шляхом демонстрації практичного значення теми. 

Методи навчання: словесні, практичні. 

Дидактичні засоби навчання: підручники, Олімпійський довідник. 

ЗМІСТ 

 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

 

Зміст основної частини завдання:  

1.«Олімпійський Комітет», читання текста. 

   Відповіді на питання за текстом. 

   Коментувати змісту текста. 

2.Читання текста «Перший день Олімпіади», стор.28 (М.Булатова) 

   Обговорення. 

3. Досягнення олімпійських спортсменів Дніпропетровщини, газета «Дніпро вечірній» №3 

від  21 січня 2016р. 

4.Функції герундія, стор.173 (В.Тимонова) 

5.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор. 281, 248 

                      В.М.Тимонова, «English», стор.173 

                      М.Булатова «Your Olympic Guidebook» стор.28 

                      Газета «Дніпро Вечірній» №3 від 21.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 6 

Тема: Граматичний тест «Participle. Infinitive. Gerund».            

Мета: Перевірити рівень навчальних досягнень, рівень навченості студентів у вживанні 

дієслів у непрямій мові. Самостійна робота з питаннями модуля №2.  

Виховна: Самостійність і творчий підхід до завдання. Здатність до мовного самоконтро-

лю.  

 

Методи навчання: письмовий, повідомлюючий 

Дидактичні засоби навчання: питання модуля №1, Ю.Голіцинський. 

 

ЗМІСТ 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

 

Зміст основної частини завдання:  

1. Граматичний тест 

 

- Вправа№   426,         стор.347 

 

- Вправа №   427,         стор.348 

 

- Вправа №   428,         стор.349 

 

- Вправа №   429,         стор.350 

 

- Вправа №   430,         стор.350 

 

- Вправа №   431,         стор.351 

 

 

Завдання з журналу «English» 

 

2.Самостійна робота студентів з питаннями модуля №2 

 

3.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: Ю.Голицинский «Збірник вправ» 

                       Журнал «English», October, 2009 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Модуль 3 

«Тренерська робота як соціальний і педогогічний феномен» 

 

Практичне заняття № 1 

 

Тема: Тренування спеціалістів зі спорту. 

         Словотворення. 

 

Мета: Поглибити знання з теми заняття. Зорінтованість на вибір професії. Розвивати 

уміння переносити знання на нові ситуації. 

 

Виховна: Виховувати свідоме ставлення до опанування майбутньою професією. Виклика-

ти бажання досконаліше вивчати літературу за професією «тренер». 

 

Методи навчання: словесний, дослідницький, опори на життєвий досвід 

 

Дидактичні засоби навчання: підручник, власний досвід 

ЗМІСТ 

 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

 

Зміст основної частини завдання:  

1. Вільна бесіда за темою заняття: 

- Do you practice sports for pleasure or for a special goal? 

- What are you going to do after the college? 

- Do you plan to be a coach or a professional sportsman? 

- What have you achieved in sports? 

- What can you say about your coach? 

- Does he obtain optimal training results? 

- How did you feel at your first competition? 

- Do you follow in your parents’ steps? 

- Where are you going to study after the Sports College? 

 

  

2. Читання текста «Training Specialists in sports», стор.79 (В.Тимонова). 

3. Коментування підтеми «Education Faculty». 

4. Коментування підтеми «Sports Faculty». 

5. Final Examinations at the Institute. 

6. Вправи до змісту текста. 

7. Словотворення, префікси: стор.275 (Е.Баженова) 

8.Підведення підсумків заняття.  

 

Видача завдання для самостійної роботи 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор. 275 

                      В.М.Тимонова, «English», стор.79, 160; вправи 2,3,4, стор.160 

                 Підготувати інформацію «At the Institute of Physical Culture» 

 



                        

Практичне заняття № 2 

 

Тема: Тренерська робота як соціальний та педагогічний феномен. 

            Складні слова. 

            

Мета: Поглибити знання з теми заняття. Зорінтованість на вибір професії. Розвивати 

уміння переносити знання на нові ситуації. 

 

Виховна: Виховувати свідоме ставлення до опанування майбутньою професією. Виклика-

ти бажання досконаліше вивчати літературу за професією «тренер». 

 

Методи навчання: словесний, дослідницький, опори на життєвий досвід 

 

Дидактичні засоби навчання: підручник, власний досвід 

ЗМІСТ 

 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

1. «Навчання в інституті фізичної культури», (Виклад самостійної роботи студентів). 

2. Вільна бесіда за темою заняття: 

- What is coaching? 

- What is the first task of sports? 

- What does sports give to you? 

- Can you say that sports and physical education are social values? 

- How to achieve the highest results? 

- What needs can sports satisfy? 

- Are talent and ambition alone enough for winning a championship? 

3. Читання текста за темою завдання, стор.294 (Е.Баженова) 

4. вправи за змістом текста №№ 2-10 

5. Колективне складання плану характеристики професії «Тренер»: 

а) Професія по закінченню інституту фізичної культури; 

b) Чому обрали професію тренера; 

c) Тренер як багатогранна людина (вчитель, батько, атлет, психолог, медик і т.і.); 

d) Спеціальні таланти тренера; 

e) Перша задача тренера в тренуванні; 

f) Зв'язок здоров’я людини, її спорт підготовки з економікою країни; 

g) як спорт задовольняє різні потреби людини; 

h) прагнення до само удосконалення  - запорука успіху на чемпіонаті. 

6. Граматика, складні слова, стор.172 (А.Тихонов) 

7.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.294 

                      А.А.Тихонов «English Intensive», стор 172 

 



Практичне заняття № 3 

 

Тема: Моя майбутня професія – тренер.      

         Суфікси іменників.     

            

Мета: Поглибити знання з теми заняття. Зорінтованість на вибір професії. Розвивати 

уміння переносити знання на нові ситуації. 

 

Виховна: Виховувати свідоме ставлення до опанування майбутньою професією. Виклика-

ти бажання досконаліше вивчати літературу за професією «тренер». 

 

Методи навчання: словесний, дослідницький, опори на життєвий досвід 

 

Дидактичні засоби навчання: підручник, власний досвід 

ЗМІСТ 

 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

1. Усне контрольне мовлення за темою «Моя майбутня професія – Тренер». 

 

2. Письмове мовлення. 

 

3. Вільна бесіда за темою заняття: 

 

- What is the most important thing in the profession of a coach? 

 

- How to enjoy this profession? 

 

- Which is better: to become a PT teacher or a coach for you? Why? 

 

- What is the role of the family in the development of the child? 

 

- Can an athlete with any coach achieve the best results? 

 

- What does a coach (an athlete) feel before a competition? 

 

What may the coach (an athlete) say in case of failure? 

 

 

4. Суфікси іменників, стор.276 (Е.Баженова) 

 

5.Підведення підсумків заняття.  

 

Видача завдання для самостійної роботи 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.276 

 

 



Практичне заняття № 4 

 

Тема: Медичний контроль. 

         Types of Questions. 

            

Мета: Анцентувати увагу студентів на обов’язкове оволодіння медичними знаннями. Роз-

вивати творче мислення, мовленнєву активність, роботу в парах і групах. Турбота  про 

зміцнення здоров’я, фізичний розвиток спортсмена. 

 

Виховна: Необхідність значення хорошого здоров’я кожного спортсмена сформованість 

норм поведінки щодо його збереження.  

Методи навчання: практичні, проблемного виконання, частково пошукові. 

Дидактичні засоби навчання: тексти медичного характеру, підручник. 

ЗМІСТ 

 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

1. Вікторина за темою «Спорт» (Виклад самостійної роботи студентів). 

2. Читання текста «Medical Supervision», стор.235 (В.Тимонова). Визначити головну 

думку в кожній частині текста. 

3. Вправи до текста, стор.236-237. 

4. Систематизуюча бесіда за темою заняття: 

a) Can we say that medical supervision is an integral part of sports and plays an important 

role in the development of sports talents? 

b) How is medical supervision carried out? 

c) What is the duty of every coach? 

d) What is the main rule in sports concerning medicine? 

e) Why is sports medicine opposed to the use of stimulators? 

f) How can sports medicine help in case of overtraining and injuries? 

g) Who designs sports installations? 

5. Імпровізована бесіда за текстом «At the Out-Patient Department». 

6. Колективне складання інформації за темою «Професія – спортивний лікар» за 

планом: 

a) “coaches in white overalls” 

b) “co-authors of records” 

c) various specialists in sports medicine 

d) doctor’s  actions before making a diagnosis 

e) his actions after the examination of a patient 

f) when the patient recovers 

g) functions of sports doctors  

7. Типи питань. Питання до підмета, стор. 195-204 (Е.Баженова). 

 

8. Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор. 195-204 

                      В.М.Тимонова, «English», стор.235-238 



Практичне заняття № 5 

 

Тема: Професія – спортивний лікар. 

         Tag Questions. 

 

 

            

Мета: Анцентувати увагу студентів на обов’язкове оволодіння медичними знаннями. Роз-

вивати творче мислення, мовленнєву активність, роботу в парах і групах. Турбота  про 

зміцнення здоров’я, фізичний розвиток спортсмена. Морально-вольові і фізичні якості 

спортивного лікаря. 

 

Виховна: Ставлення до власного здоров’я. Установка на здоровий спосіб життя. Особиста 

гігієна.   

Методи навчання: інструктивно-практичний, дослідницький 

Дидактичні засоби навчання: TOEFL, підручник 

 

ЗМІСТ 

 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

 

1. Контрольно-перевірююча бесіда за темою заняття: 

- Would you choose the profession of a sports doctor? 

- Why is this profession important? 

- Speak about the cooperation of a coach and a sports doctor. 

- Why is medicine opposed to the use of stimulators? 

- What is the main rule in sports? 

- What are the functions of a sports doctor? 

2.  Контрольне мовлення за темою «Професія – спортивний лікар». Виклад 

самостійної роботи студентів. 

3. Робота в командах, читання текстів по групам: 

- «The Doctor’s Advice», стор.136 (Е.Баженова); 

- «Skin Trouble», стор.173 

- «A Butcher in a Hospital», стор.175 

4. Граматика, стор.79 (TOEFL) 

5. Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: В.М.Тимонова, «English», стор.237 

                     TOEFL, стор.79 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття № 6 

 

Тема: Граматичний текст «Словотворення». Модульний контроль 

            

Тема: Граматичний тест «Participle. Infinitive. Gerund».            

Мета: Перевірити рівень навчальних досягнень, рівень навченості студентів у вживанні 

дієслів у непрямій мові. Самостійна робота з питаннями модуля №3.  

Виховна: Самостійність і творчий підхід до завдання. Здатність до мовного самоконтро-

лю.  

 

Методи навчання: письмовий, повідомлюючий 

Дидактичні засоби навчання: питання модуля №3, Ю.Голіцинський. 

 

ЗМІСТ 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

 

Зміст основної частини завдання:  

1. Граматичний тест «Словотворення»: 

- Значення префіксів; 

- Утворіть нові слова за допомогою префіксів; 

- Допишіть негативні префікси до слів; 

- Утворіть абстрактні іменники за допомогою суфіксів; 

- Суфіксальне утворення дієслів; 

- Утворіть прикметник від іменника за допомогою суфіксів; 

- Відокремте суфікси від слів 

2. Самостійна робота студентів з питаннями модуля №3 

 

3. Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 4 

«Отримуючи оптимальний результат тренування» 

Практичне заняття № 1 

Тема: Проблеми кар’єрного росту. Питальні слова. 

Мета: Розвиток та формування дослідницьких умінь. Органічні потреба в праці як джере-

ла натхнення й досягнення мети в професіональному спорті. Культура праці на тренуван-

нях і змаганнях. 

Виховна: Акцентувати увагу студентів на самовдосконалення свого характеру для досяг-

нення вершини в спорті. «Натхнення й праця – запорука щастя» - гасло спортсмена. 

Методи навчання: дослідницький, частково-пошуковий. 

Дидактичні засоби навчання: підручники, опора на життєвий досвід, схема побудови 

питань. 

ЗМІСТ 

 

1.   Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

1. Вільна бесіда: 

- What is your motto in sports? 

- Why do people go in for sports? 

-   What traditional(modern, competitive, non- competitive, spectacular, extreme) kinds of sports 

do you know? 

   What is your specialization? 

- What is your sports level? 

- What is your future profession? ( a coach, a sports doctor, a masseur, a teacher of physi-

cal culture, a rehabilitation specialist, other) 

2. Читання тексту «Career Problems in Sports», стор.265 (В.Тимонова) 

3. Вправа до тексту 

4. Поставити питання до головної думки в тексті 

5. Дати розширені відовіді на питання до тексту: 

-  What is the purpose of participating in competitions? 

- Does success depend on you only? 

- Athletes live under great pressures, don’t they? 

- When should people start practicing sport? 

- Which is more important in reaching the top: skills or personality? 

- What skills and what personality does an athlete need? 

- When will you feel comfortable and at home doing sport? 

- What are the factors of achieving the goal? 

6. Усний контроль засвоєння теми заняття (монолог, діалог, полілог – за вибором 

студентів) 

7. Питальні слова, стор.194-195 (Е.Баженова). 

8. Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор. 194-195,265 

                      Virginia Evans Jenny Dooley «New Round-Up», стор.179 



Практичне заняття № 2 

 

Тема: Спортивна гра - творчість. 

         Суфікси прикметників. Утворення питальних речень. 

Мета: Гармонійна єдність праці та естетичних потреб у галузі фізичного виховання.  

 

Виховна: Виховувати допитливість, потяг до знань. 

Методи навчання: проблемного виховання 

Дидактичні засоби навчання: підручник, граматичний довідник, схема утворення питань  

 

ЗМІСТ 

 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності.  

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

 

1. Вільна бесіда за темою заняття: 

- Do you agree that a person goes through four stages of life: playfulness, education, work, 

wisdom? 

- Is playfulness characteristic of grown – ups, too? 

- Playfulness is a part of human’s inner world, isn’t it? 

     - What is common in playfulness of animals, of children and of grown-ups? What is 

different? 

 

     2.Читання текста «Game – Playfulness – Сreativity», стор.308 

 

3.Вправи до текста. 

 

4. Постановка питань до змісту текста й надання повних відповідей. 

 

5. Граматика. Питальні слова. (Виклад самостійної роботи студентів). 

 

6. Утворення питальних речень. Поставити 4 типи питань до речення із тексту: There 

is a high risk in some sports. 

 

     7.Підведення підсумків заняття. 

 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.308,310 

                      Virginia Evans Jenny Dooley «New Round-Up», стор.189 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття № 3 

 

Тема: Нерви. Загальні питання. 

 

Мета: Вдосконалювати навички вільно спілкуватись в спонтанних ситуаціях. Розвивати 

вміння логічно висловлювати свої думки.  

 

Виховна: Виховання цілеспрямованості, впевненості в своїх силах та вміннях перед зма-

ганнями. Створення відчуття успіху. 

 

Методи навчання: словесні, створення ситуацій. 

Дидактичні засоби навчання: підручники, граматичний довідник 

 

ЗМІСТ 

 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

 

1. Ситуація №1. Usually schoolchildren scare before the examinations. In sports athletes often 

“chicken out”. How to overcome fear? 

 

2.Робота з текстом «Nerves», стор.301 (Е.Баженова). 

 

3.Ситуація  №2. Почуття перед чемпіонатом. You get moderate success. Will  you think 

positively being sure in your next success or will your nerves play havoc with you? стор.302 

 

 

4. Ситуація №3. Єдина думка: бути першим. You are a champion. What did you feel before 

and after the competition? стор. 303  

 

5. Ситуація №4. Фатальний день. Is it worth training hard? стор.303-304 

 

6. Ситуація №5Нагорода. You are at the training session. Your friends are at the disco. What 

do you feel? What do you feel on high standards? 

 

7. Граматика. Загальні питання, впр.1, стор.179 («New Round-Up») 

 

 

8.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.301-304 

                      Virginia Evans Jenny Dooley «New Round-Up», стор.179 

                      В.В.Дегтярьова  «English», стор.366 

 



Практичне заняття № 4 

 

Тема: Перетренування. Спеціальні питання. 

 

Мета: Навчити спонтанно опорувати новими лексичними одиницями, вживаючи їх у ло-

гічній послідовності з правильним оформленням висловлювання. 

Виховна: Акцентувати увагу студентів на розумний підхід до процесу тренування. Пове-

дінки к екстремальних ситуаціях. 

Методи навчання: готових знань, репродуктивний. 

Дидактичні засоби навчання: підручник, граматичний довідник. 

 

ЗМІСТ 

 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

 

1. Підготовлена інформація «My First Competition in Life».(Виклад самостійної роботи 

студентів). 

 

2. Робота з текстом «Overtraining», стор.306  

    Постановка питань до змісту текста. 

 

3.Учбова розмова за змістом тексту: 

- Athletes balance between training and overtraining 

- The most difficult part of the training process 

- The optimal training. How to obtain optimal training results? 

 

4. Граматика. Спеціальні питання, впр.5,6, стор.181-182 («New Round-Up») 

 

 

5.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.306, 275-276 

                      Virginia Evans Jenny Dooley «New Round-Up», стор.179  

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 5 

 

Тема: Рух. Методи руху. Розділові питання. 

 

Мета:  Навчити спонтанно опорувати новими лексичними одиницями, вживаючи їх у ло-

гічній послідовності з правильним оформленням висловлювання. 

Виховна: Акцентувати увагу студентів на розумність спортивних загрузок в процесі тре-

нування.  

Методи навчання: дослідницький, опори на життєвий досвід. 

Дидактичні засоби навчання: підручник. 

ЗМІСТ 

 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

 

1. Як тримати нервові клітини під контролем. (Виклад самостійної роботи студентів). 

 

2.Читання й письмовий переказ текста «Movement» 

3. Еврістична бесіда за темою заняття: 

- Very often elderly people complain of pains in their knees, don’t they? 

- What reason can it be? 

- Movement means very much for every man:….. 

- What are motor abilities closely connected with? 

- How coaching helps take part in sports activities? 

- Athletes are trained to assess their own load in sport, aren’t they? 

- Who plans sports educational process? 

 

4. Граматика. Постановка  розділових питань до текста. 

 

 

5.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

Підготувати інформацію про важливість рухів для людини. 

 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 6 

 

Тема: Стойка. Подвійні питання. 

 

Мета: Навчити спонтанно опорувати новими лексичними одиницями, вживаючи їх у ло-

гічній послідовності з правильним оформленням висловлювання. 

 

Виховна: Сформованність навичок правильної осанки при статичних положеннях тіла та 

рухах.  

 

Методи навчання: інформаційно-повідомлюючий 

Дидактичні засоби навчання: підручник, граматичний довідник. 

 

ЗМІСТ 

 

   1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

5. Формування умінь і навичок студентів. 

6. Виклад самостійної роботи, керованої вчителем. 

Зміст основної частини завдання:  

 

 

1. Бесіда про важливість руху для людини. (Виклад самостійної роботи студентів).  

 

2. Робота із словником. Читання і переклад текста «Stances», стор.289 

 

3. Вправи до змісту текста №№ 2, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22., стор.290-292 

 

4. Коментувати зміст тексту за планом: 

- Movements within stances 

- Fundamental stance 

- Stances in kids’ tussle 

- Instinctive stances in combat situations 

- Stereotypes in adult fighting  

- Breathing 

- Before learning how to walk, you must learn how to stand 

 

5. Подвійні питання. (Питання в питанні)., впр.7, стор.182 («New Round-Up» 

 

6.Підведення підсумків заняття. 

 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Підготуватись до граматичного тесту та модульного контролю 

 

Література: Е.А.Баженова «English for Students of Physical Education», стор.289 

                      Virginia Evans Jenny Dooley «New Round-Up», стор.182  

 

 



Практичне заняття № 7 

 

Тема: Граматичний тест «Види питань». Модульний контроль.            

Мета: Перевірити рівень навчальних досягнень, рівень навченості студентів у вживанні 

дієслів у непрямій мові. Самостійна робота з питаннями модуля №4.  

Виховна: Самостійність і творчий підхід до завдання. Здатність до мовного самоконтро-

лю.  

 

Методи навчання: письмовий, повідомлюючий 

Дидактичні засоби навчання: питання модуля №4, Граматичний довідник 

 

ЗМІСТ 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Актуалізація і контроль вихідного рівня знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

 

Зміст основної частини завдання:  

1. Робота з граматичним тестом: 

a) Стор.179  Form questions: asking for information or making suggestions 

b) Стор.180 Fill in with question words 

c) Cтор.181-182 Do the quiz 

                        Write questions to the words in bold 

d) Стор.183-184 Write tag questions.  

 

      2. Самостійна робота з питаннями модуля №4 

 

3.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: Virginia Evans Jenny Dooley «New Round-Up», стор.182   
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Variant 1 

I. Insert the words from the square into their proper places in the text: 

 

Attitude, faster, longer, greater, enjoying, keep, fit, active, fans, dozen ,go in for, 

passive, make, it possible, medical, at our disposal 

     I′d like to tell you about my 1 to sports. Sports is not only a means of showing 2 

times, 3 distances, and 4 weights. It is a sourse of good health, and a very attractive 

way of 5 one′s leisure. If you want to 6 you must do your daily 7 every day. Be-

sides, you must go in for 8 sports. People who 9 sports are always young, thin, 

strong, and healthy. 

      We have stadiums, sports grounds, sport schools, gymnasiums, swimming – 

pools, rowing stations, water canals 10 which 11 to cultivate over forty kinds of 

sports in our country. Of course, there is a great number of 12 in our country. 13 

sports gives nothing. Active sportsmen are always under constant 14 control. 

II. Fill in spaces with articles where necessary: 

1. I do my … daily dozen every day. 

2. Sports is … interesting way of enjoying one's leisure. 

3. … best sportsman is always … winner. 

4. I am fond of … athletics. 

5. My coach promised to grow me into … champion. 

 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. We are studying a lot of subjects … the Sports College. 

2. My friend is fond … athletics. 

3. Active sportsmen are always … constant medical control.  

4. I regularly take part … different competitions. 

5. My coach sets a good example .. me. 

 



IV. Write the words into the necessary columns: 

       Go in for, to place, to cultivate, to skate, gymnastics, fan, competitions, attrac-

tive, fast, long, make, stadiums, strong, healthy, health, enjoy, a means, possible 

 

      NOUNS 

 

       ADJECTIVES 

 

          VERBS 

V. Write degrees of comparison: 

                    - 

          Great 

            - 

            - 

            - 

            - 

        interesting 

            Longer 

                - 

             Better 

                - 

        More difficult 

                - 

                - 

                  - 

                  - 

                  - 

           The fastest 

                  - 

       The most popular 

                  - 

VI. Write the verbs in their proper tenses: 

1. I /start/ going in for sports when I was ten. 

2. My brother /like/ tennis but I /prefer/ boxing. 

3. Ball games /be/ very popular in our country. 

4. I already /become/ a champion. 

5. Denis Seredin /get/ a silver medal at the Olympic Games. 

6. Oksana Bayul /be/ the first Olympic champion of independent Ukraine. 

7. He /play/ football this season. 

8. I think we /place/ first next month. 

VII. Make a sentence: 

        My, studies, College, friend, the, Sports, at. 
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Variant 2 

I. Match the beginnings of the sentences in the first column with their endings in 

the second one: 

 

II. Fill in spaces articles where necessary: 

1. Sports is … source of good health. 

2. Athletics  is … old kind of sports. 

3. If you want to keep fit you must do … your daily dozen every day. 

4. People who go in for … sports are always strong, thin and healthy. 

5. … water canal in Dnipropetrovsk  is very good. 

III. Fill in spaces with prepositions:     

1. I′d like to tell you about my attitude … sports. 

2. Sports is a source … good health. 

3. There is a great number of fans … our country. 

4. The first Olympic Games took place … Greece … 776 B.C 

5. I have chosen football because I have a deep passion … it. 



IV. Write the words into the necessary columns:       Enjoy, make, a means, health, 

healthy, possible, to skate, to cultivate, stadiums, competitions, strong, long, fast, 

fan, to place, attractive, gymnastics, go in for 

      NOUNS        ADJECTIVES           VERBS 

V. Write degrees of comparison 

                        - 

                - 

              Old 

                - 

                - 

                - 

        complicated 

            Faster 

               - 

               - 

             More 

               - 

     More convenient 

               - 

                  - 

          The longest 

                  - 

                  - 

  The most dangerous 

                  - 

                  - 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. When I /be/ a little boy I /want/ to be a driver. 

2. But now I /want/ to be a coach. 

3. I /choose/ this kind of sports because I /have/ a deep passion for it. 

4. We /have/ a competition tomorrow. 

5. I am sure I /win/ the competition tomorrow. 

6. I /want/  to tell you about my hobby. 

7. Andrey Shevchenko /set/ a good example to me. 

VII. Make a sentence:   Studies, our, combines, College, Sports, and. 
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Variant 3 

I. Write sentences in the necessary order: 

1. Sports is not only a means of showing faster times, longer distances and 

greater weights. 

2. or sport games, such as: football, volley – ball, tennis, hockey, ping – pong, 

handball. 

3. Of course, there is a great number of fans in our country. 

4. I′d like to tell you about my attitude to sports. 

5. If you want to keep fit you must do your daily dozen every day. 

6. Active sportsmen are always under constant medical control. 

7. People who go in for sports are always young, thin, strong and healthy. 

8. It is a sourse of good health and very attractive way of enjoying one′s leisure. 

9. Besides, you must go in for active sports, such as: athletics, gymnastics, cy-

cling, fencing, boxing, wrestling, sailing, rowing. 

10. We have stadiums, sport grounds, sport schools, gymnasiums, swimming 

pools, rowing stations at our disposal. 

II. Fill in spaces articles where necessary: 

1. There is … number of fans in our country. 

2. … last Olympic Games took place in Australia. 

3. In  Old Greece the winner was given … olive wreath and … cup of olive oil. 

4. I go in for … rowing. 

5. …passive sports gives nothing. 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. I am a student … the Sports College. 

2. I go …   … rowing. 

3. We have swimming – pools … our disposal. 



4. My sister is interested … figure skating. 

5. I have been interested in sports … childhood. 

IV. Write the words into the necessary columns: 

      Cultivate, competition, strong, healthy, to skate, stadiums, possible, health, en-

joy, a means, long, fast, fan, to place, attractive, make, gymnastics, go in for. 

      NOUNS        ADJECTIVES           VERBS 

V. Write degrees of comparison 

             - 

             - 

         Cheap 

             - 

             - 

             - 

       comfortable 

             Brighter 

                 - 

                 - 

              Worse 

                 - 

    More beautiful 

                 - 

                 - 

         The greatest 

                 - 

                 - 

 The most wonderful 

                  - 

                  - 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. People who /go/ in for sports /be/ always strong 

2. My father /do/ his daily dozen every day. 

3. After the college I /go/ to the institute of physical culture. 

4. I /belong/ to the first category. 

5. My coach /promise/ to grow me into a champion. 

6. At the last competitions I /place/ second. 

7. I /write/ a test now. 

8. Nick /break/ his record and /be/ very proud of it. 

VII. Make a sentence: 

      I, since, have been going, chess, in for, childhood. 
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Variant 4 

I. Make verbal phrases, joining the words in both columns: 

1. to go in for                                             a) second 

2. to keep                                                   b) at one′s disposal 

3. to do                                                       c) in athletics 

4. to have stadiums                                    d) to the master′s category 

5. to watch                                                  e) sports 

6. to be under                                             f ) a prize 

7. to place                                                   g) a competition 

8. to set                                                       h) fit 

9. to be engaged                                          i) of good health 

10. to win                                                    j) to rowing 

11.to prefer swimming                                k) an example to somebody 

12. to be a sourse                                        l) in a competition 

13. to belong                                               m) one's daily dozen 

14. to take part                                            n) medical control 

15. a number                                               o) about something 

16. to have a great passion                          p) of showing best records 

17. to tell somebody                                    q) of fans    

18. a means                                                  r) for sports 

19. a way                                                     s) of spending one's leisure 

20. to be fond                                               t) of sports             

II. Fill in spaces articles where necessary: 

1. My favourite  kind of sports is … running. 



2. There are a lot of sports schools, …sports college, and … unusual Palace of 

Sports in Dniepropetrovsk . 

3. I do my daily dozen to … music 

4. What is your … brother interested in? 

5. … director of the college praised me yesterday. 

 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. My college is situated … 39, Gladcov Street. 

2. … the walls of our college studied many masters of sports. 

3. I have broken my own record … the last competitions. 

4. The teacher asked me … my attitude … sports. 

5. Do you know who goes …  … tennis in our class? 

 

IV. Write the words into the necessary columns: 

Elementary, go in for, disposal, greatest, good, example, swimming, coach, 

To train, to belong, skilful, industrious, to set, passive, choose, believe, to place. 

 

      NOUNS 

 

       ADJECTIVES 

 

          VERBS 

V. Write degrees of comparison 

 

               - 

            Popular 

               - 

               - 

              Fat 

               - 

               - 

 

              Faster 

                  - 

                  - 

     More enjoyable 

                  - 

                  - 

                 less 

 

                   - 

                   - 

              The best 

                   - 

                   - 

             The nearest 

                   - 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 



1. When we /be/ in Alushta  we /visit/ the Nikita Botanic Garden. 

2. I usually wear a suit but today I /wear/ a sweater. 

3. I go in for swimming and I /choose/ it so as to develop my musculs. 

4. I /have/ a Grammar Test now. 

5. I /write/ for twenty minutes already. 

6. I hope I /win/ the future competition 

7. My friend Sergey /set/ a good example to me. 

8. I like my college because it / combine/ sports and studies. 

VII. Make a sentence: 

       Good, at, we, our, sports, equipment, have, disposal. 
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Variant 5 

I.Finish the sentences: 

 1. I'd like to tell you… 

      2. Sports is not only a… 

3. It is also a… 

4. We have stadiums, sports grounds,… which make it possible… 

5 Of course, there is a great number… 

6 Passive sports… 

7 If you want to… 

8 Besides, you must go…, such as: … or sport games,… 

9 People who go in for… 

     10 Active sportsmen….                                                                                            

II. Fill in spaces articles where necessary: 

1 Sports is … interesting way of enjoying one's leisure. 

2 … best sportsman is always … winner. 

3 I am fond of … athletics. 

4 My coach promised to grow me into … champion. 

5 I do my … daily dozen every day. 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1 My friend is fond … athletics. 

2 Active sportsmen are always … constant medical control.  

3 I regularly take part … different competitions. 

4 My coach sets a good example … me. 

5 We are studying a lot of subjects … the Sports College. 

IV. Write the words into the necessary columns: 



     To cultivate, to skate, gymnastics, fan, competitions, attractive, fast, long, 

make, stadiums, strong, healthy, health, enjoy, a means, possible, go in for, to 

place 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V .Write degrees of comparison 

 
          Great 
            - 
            - 
            - 
            - 
        Interesting 
            - 
 

 
                - 
             Better 
                - 
        More difficult 
                - 
                - 
            Longer 
 

 
                  - 
                  - 
           The fastest 
                  - 
       The most popular 
                  - 
                  - 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1 My brother /like/ tennis but I /prefer/ boxing. 

2. Ball games /be/ very popular in our country. 

3. I already /become/ a champion. 

4. Denis Seredin /get/ a silver medal at the Olympic Games. 

5. Oksana Bayul /be/ the first Olympic champion of independent Ukraine. 

6. He /play/ football this season. 

7. I think we /place/ first next month. 

8. I /start/ going in for sports when I was ten. 

VII. are, in, very, games, our, popular, ball, country. 
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Variant 6 

I. Translate the words into English:   

I'd like to tell you about my (відношення до) sports. 2) Sports is not only (засіб)of 

showing faster times, longer distances and greater (вага). 3) It is also (джерело) of 

good health and a very attractive  (спосіб) of enjoying one's (дозвілля). 3) If you 

want (бути в формі) you must do your (ранкову гімнастику) every day. 4) (Крім 

того) you must (займатись) active sports. 5) People (котрі) go in for sports are 

always young, (стрункі), strong, and (здорові). 6) (У нас є) stadiums, sports 

grounds, sports schools, (спортзали), swimming-pools, rowing stations, water ca-

nals (в нашому розпорядженні), which (сприяють розвиненню) over forty 

(видів) of sports in our country. 7) Passive sports (нічого не дає).  8) Active 

(спортсмени) are always (під постійним) medical control.  

II. Fill in spaces articles where necessary: 

1 … best sportsmen is always … winner. 

2 I am fond of … athletics. 

3 My coach promised to grow me into … champion. 

4 I do my … daily dozen every day. 

5 Sports is … interesting way of enjoying one's leisure. 

III .Fill in spaces with prepositions: 

  1 Active sportsmen are always … constant medical control.  

  2 I regularly take part … different competitions. 

  3 My coach sets a good example … me. 

  4 We are studying a lot of subjects … the Sports College. 

  5 My friend is fond … athletics. 

IV. Write the words into the necessary columns: 

  Gymnastics, fan, competitions, attractive, fast, long, make, stadiums, strong, 

healthy, health, enjoy, a means, possible, go in for, to place, to cultivate, to skate 



 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

 V. Write degrees of comparison 

 
            - 
            - 
            - 
            - 
        Interesting 
            - 
          Great 
 
 

 
             Better 
                - 
        More difficult 
                - 
                - 
            Longer 
                - 
 
 

 
                  - 
           The fastest 
                  - 
       The most popular 
                  - 
                  - 
                  - 
 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. Ball games /be/ very popular in our country. 

2. I already /become/ a champion. 

3. Denis Seredin /get/ a silver medal at the Olympic Games. 

4. Oksana Bayul /be/ the first Olympic champion of independent Ukraine. 

5. He /play/ football this season. 

6. I think we /place/ first next month. 

7. I /start/ going in for sports when I was ten. 

8. My brother /like/ tennis but I /prefer/ boxing. 

VII. Football, as far as, almost, history, of, the, goes back, that, of cricket . 
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Variant 7 

I.   Give full answers to the following questions: 

     1. What would you like to tell me about? 

    2. What is sports for you? 

    3. What is the best way to keep fit? 

    4. How do people who go in for sports look like? 

    5. What do you have at your disposal? 

    6. What does passive sport give? 

    7. How are active sportsmen treated? 

        II. Fill in spaces articles where necessary: 

   1 I am fond of … athletics. 

   2 My coach promised to grow me into … champion. 

   3 I do my … daily dozen every day. 

   4 Sports is … interesting way of enjoying one's leisure. 

   5 … best sportsmen is always … winner. 

III. Fill in spaces with prepositions: 

  1 I regularly take part … different competitions. 

  2 My coach sets a good example … me. 

  3 We are studying a lot of subjects … the Sports College. 

  4 My friend is fond … athletics. 

  5 Active sportsmen are always … constant medical control.  

IV. Write the words into the necessary columns: 

         Competitions, attractive, fast, long, make, stadiums, strong, healthy, health, 

enjoy, a means, possible, go in for, to place, to cultivate, to skate, gymnastics, fan 



 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison 

 
            - 
            - 
            - 
        Interesting 
            - 
          Great 
            - 
 
 

 
                - 
        More difficult 
                - 
                - 
            Longer 
                - 
             Better 
 
 

 
           The fastest 
                  - 
       The most popular 
                  - 
                  - 
                  - 
                  - 
 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. I already /become/ a champion. 

2. Denis Seredin /get/ a silver medal at the Olympic Games. 

3. Oksana Bayul /be/ the first Olympic champion of independent Ukraine. 

4. He /play/ football this season. 

5. I think we /place/ first next month. 

6. I /start/ going in for sports when I was ten. 

7. My brother /like/ tennis but I /prefer/ boxing. 

8. Ball games /be/ very popular in our country. 

VII. no, were, in, clear, there, the, for, very, Middle Ages, football, rules, England, 

in. 
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Variant 8 

I. Choose the necessary word: 

   1) I (want, like, would like) to (say, speak, tell) you about my attitude to sports. 

2) Sports is not only a (source, means) of showing (quicker, faster) times, (longer, 

shorter) distances, and (bigger, greater) weights. 3) It is also a (means, source) of 

enjoying one's (pleasure, leisure). 4) If you want to (keep fit, keep feet) you must 

(make, do) your (morning exercises, daily dozen) every day. 5) (Beside, besides), 

you must (go on, go to, go in for) active sports. 6) People (which, who) go in for 

sports are always young, (thick, thin, think), strong and healthy. 7) Passive sports 

gives (nobody, nowhere, nothing). 8) Active (sportsmen, sportsman) are always 

under constant (medicine, medical) control. 

II. Fill in spaces articles where necessary: 

   1 My coach promised to grow me into … champion. 

   2 I do my … daily dozen every day. 

   3 Sports is … interesting way of enjoying one's leisure. 

   4 … best sportsman is always … winner. 

   5 I am fond of … athletics. 

 III. .Fill in spaces with prepositions: 

  1 My coach sets a good example … me. 

  2 We are studying a lot of subjects … the Sports College. 

  3 My friend is fond … athletics. 

  4 Active sportsmen are always … constant medical control 

  5 I regularly take part … different competitions. 

IV. Write the words into the necessary columns: 

     Fast, long, make, stadiums, strong, healthy, health, enjoy, a means, possible, go 

in for, to place, to cultivate, to skate, gymnastics, fan, competitions, attractive 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 



 V. Write degrees of comparison 

 
                - 
              old 
                - 
                - 
          complicated 
 
                 - 
 

 
               - 
               - 
            more 
             - 
    more convenient 
 
           faster 
 

 
          the longest 
                 - 
                 - 
   the most dangerous 
                  - 
 
                  - 
 

VI .Put the verbs in the proper tenses: 

1. Denis Seredin /get/ a silver medal at the Olympic Games. 

2. Oksana Bayul /be/ the first Olympic champion of independent Ukraine. 

3. He /play/ football this season. 

4. .I think we /place/ first next month. 

5. I /start/ going in for sports when I was ten. 

6. My brother /like/ tennis but I /prefer/ boxing. 

7. Ball games /be/ very popular in our country. 

8. I already /become/ a champion. 

      VII. ten, have, English, been, years, I, for, learning. 
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Variant 9 

I. Write the beginning of the sentences:     

1) … my attitude to sports. 

2) … faster times, longer distances and greater weights. 

3) … and a very attractive way of enjoying one's leisure. 

4) … daily dozen every day. 

5) … go in for active sports. 

6) …young, strong, and healthy. 

7) … at our disposal. 

8) … gives nothing. 

9) … medical control.        

 

II. Fill in spaces articles where necessary: 

1. Athletics  is … old kind of sports. 

2. If you want to keep fit you must do … your daily dozen every day. 

3. People who go in for … sports are always strong, thin and healthy. 

4. … water canal in Dnipropetrovsk  is very good. 

5. Sports is … sourse of good health 

 

III. Fill in spaces with prepositions:  

1. Sports is a sourse … good health. 

2. There is a great number of fans … our country. 

3. The first Olympic Games took place … Greece … 776 B.C 

4. I have chosen football because I have a deep passion … it. 

5. I′d like to tell you about my attitude … sports. 



IV. Write the words into the necessary columns:     Health, healthy, possible, to 

skate, to cultivate, stadiums, competitions, strong, long, fast, fan, to place, attrac-

tive, gymnastics, go in for , enjoy, make, a means, 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

 

 

V. Write degrees of comparison 

 
                old 
                 - 
                - 
                - 
          complicated 
                 - 
                 - 
 

 
               - 
               more 
               - 
       more convenient 
               - 
          faster 
             - 
               - 

 
                 - 
                 - 
   the most dangerous 
                  - 
                  - 
                  - 
     the longest 
                  - 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. He /play/ football this season. 

2. I think we /place/ first next month. 

3. I /start/ going in for sports when I was ten. 

4. My brother /like/ tennis but I /prefer/ boxing. 

5. Ball games /be/ very popular in our country. 

6. I already /become/ a champion. 

7. Denis Seredin /get/ a silver medal at the Olympic Games. 

        8. Oksana Bayul /be/ the first Olympic champion of independent Ukraine 

VII. September, I, sports, have, since, the, at, college, been, studying. 
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Variant 10 

    I. Correct lexical mistakes: 

1) I like to tall you about my atitude to spots. 

2) Sports is not only a meens of showing  faste  times, longe distances, and 

greate weights. 

3) It is also a sourse of good helth and a wery atractive way enjoying one lisure. 

4) If you wont to kip feet  you must do your daily dozen evry day. 

5) Besides, you mast go in four active spots. 

6) People who go in four spots are always young, stron, and health. 

7) Pasive spots give nothing. 

8) Activ sportsman are olways under constant medical control. 

II. Fill in spaces articles where necessary: 

   1. If you want to keep fit you must do … your daily dozen every day. 

   2. People who go in for … sports are always strong, thin and healthy. 

   3.… water canal in Dnipropetrovsk is very good. 

   4.   Sports is … sourse of good health 

   5. Athletics  is … old kind of sports 

III. Fill in spaces with prepositions:   

1. There is a great number of fans … our country. 

2. The first Olympic Games took place … Greece … 776 B.C 

3. I have chosen football because I have a deep passion … it. 

4. I′d like to tell you about my attitude … sports. 

     5. Sports is a sourse … good health. 

IV. Write the words into the necessary columns: 



      To cultivate, stadiums, competitions, strong, long, fast, fan, to place, attractive, 

gymnastics, go in for , enjoy, make, a means, health, healthy, possible, to skate 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison 

 
                old 
                 - 
                - 
                - 
          complicated 
                 - 
                 - 
 

 
               - 
               more 
               - 
       more convenient 
               - 
          faster 
             - 
               - 

 
                 - 
                 - 
   the most dangerous 
                  - 
                  - 
                  - 
     the longest 
                  - 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. I think we /place/ first next month. 

2. I /start/ going in for sports when I was ten. 

3. My brother /like/ tennis but I /prefer/ boxing. 

4. Ball games /be/ very popular in our country. 

5. I already /become/ a champion. 

6. Denis Seredin /get/ a silver medal at the Olympic Games. 

7. Oksana Bayul /be/ the first Olympic champion of independent 

Ukraine 

8. He /play/ football this season 

    VII. Has, own, his, my, broken, friend, record. 
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Variant 11 

I. Correct grammar mistakes: 

1) I'd like telling you about my attitude to sports. 

2) Sports is not only a means of show fast times, long distance, and great 

weight. 

3) It are also a source of good health and a very attractive way of enjoy one lei-

sure. 

4) If you wants to keeping fit you must to do you daily dozen every day. 

5) Besides, you must to go in for active sports. 

6) People who goes in for sports is always young, thin, strong and healthy. 

7) Passive sports give nothing. 

8) Active sportsman are always under constant medical control. 

II Fill in spaces articles where necessary: 

    1. People who go in for … sports are always strong, thin and healthy. 

    2.… water canal in Dnipropetrovsk  is very good. 

    3. Sports is … source of good health 

    4. Athletics  is … old kind of sports 

    5. If you want to keep fit you must do … your daily dozen every day 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. I have chosen football because I have a deep passion … it. 

2. I′d like to tell you about my attitude … sports. 

3. Sports is a source … good health. 

4. There is a great number of fans … our country. 

5. The first Olympic Games took place … Greece … 776 B.C 

IV. Write the words into the necessary columns: 

      To cultivate, stadiums, competitions, strong, long, fast, fan, to place, attractive, 

gymnastics, go in for, enjoy, make, a means, health, healthy, possible, to skate 



 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

 

V. Write degrees of comparison 

 
                - 
              Old 
                - 
                - 
                - 
        Complicated 
                - 
 
 

 
               - 
               - 
             More 
               - 
     More convenient 
               - 
            Faster 
 
 

 
          The longest 
                  - 
                  - 
  The most dangerous 
                  - 
                  - 
                  - 
 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. I /start/ going in for sports when I was ten. 

2. My brother /like/ tennis but I /prefer/ boxing. 

3. Ball games /be/ very popular in our country. 

4. I already /become/ a champion. 

5. Denis Seredin /get/ a silver medal at the Olympic Games. 

6. Oksana Bayul /be/ the first Olympic champion of independent Ukraine 

7. He /play/ football this season 

8. I think we /place/ first next month 

VII. Morning, he, basketball, has, since, been, early, playing. 
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Variant 12 

I. Restore the text using the following plan: 

1) Introduction. 

2) The essence of sports. 

3) How to keep fit. 

4) Facilities. 

5) Passive and active sports. 

 

II Fill in spaces articles where necessary: 

1.… last Olympic Games took place in Australia. 

2. In  old Greece the winner was given … olive wreath and … cup of olive oil. 

3. I go in for … rowing.  

4…passive sports gives nothing. 

5. There is … number of fans in our country. 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. I go …   … rowing. 

2. We have swimming – pools … our disposal. 

3. My sister is interested … figure skating. 

4. I have been interested in sports … childhood. 

5. I am a student … the Sports College. 

IV. Write the words into the necessary columns: 

      competitions, strong, long, fast, fan, to place, attractive, gymnastics, go in for , 

enjoy, make, a means, health, healthy, possible, to skate, to cultivate, stadiums 



 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

 

V. Write degrees of comparison 

 
              Old 
                - 
                - 
                - 
        Complicated 
                - 
                - 
 
 

 
               - 
             More 
               - 
     More convenient 
               - 
            Faster 
 
 
 

 
                  - 
                  - 
  The most dangerous 
                  - 
                  - 
                  - 
          The longest 
 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. But now I /want/ to be a coach. 

2. We /have/ a competition tomorrow. 

3. Andrey Shevchenko /set/ a good example to me. 

4. I /want/  to tell you about my hobby. 

5. I /choose/ this kind of sports because I /have/ a deep passion for it. 

6. When I /be/ a little boy I /want/ to be a driver. 

7. I am sure I /win/ the competition tomorrow. 

VII. Ago, began, volleyball, he, to, years, play, ten. 
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Variant 13 

I. Guess what words are omitted: 

      I'd like 1 you about my 2 to sports. Sports is not only 3 of showing 4 times, 5 

distances, and 6 weights. It is also 7 of good health and a very attractive 8 of enjoy-

ing one′s 9 . 

       If you want to 10 you must do your 11 every day. Besides, you must 12  active 

sports. 

People 13 go in for sports are always 14, thin, 15 and 16. 

       We have 17, sports 18, sports 19, 20, 21- pools, 22, water 23 at our 24 which 

25 it possible to 26 over forty kinds of sports in our country. 

        Passive sports gives 27. Active 28 are always 29 constant medical 30. 

II. Fill in spaces with articles where necessary: 

1) My brother is … swimmer. 

2) ″Metallurg″ is … best stadium in the city. 

3) … Pacific Ocean is between … America and … Asia. 

4) He usually has …omelette and … cup of coffee… for … breakfast. 

5) His … parents are … coaches. 

 

  III. Fill in with prepositions: 

1) My college is situated … 39, Gladkov Street. 

2) We were … the concert last night. 

3) His junior sister is interested … sports dancing  

4) I usually travel to the sports base … tram. 

5) We began to do sports … the age of seven. 

IV. Write the words into the necessary     

       



 
          Nouns 

 
         Adjectives 

 
           Verbs 

 

  Subject, best, weight, make, Olympic, belong, basketball, break, be subjected, 

weight, thin, far, wrestling, hard, perform, surprising. 

 

V. Write degrees of comparison 

 
      thin 
          - 
          - 
       far 
       - 
    attractive 
         - 
 
 

 
               - 
       deeper 
               - 
       farther, further 
   more friendly 
               - 
          older 
          elder 
 

 
                  - 
                  - 
  the most famous 
                  - 
                  - 
   the oldest / eldest 
         - 
 
 

VI. Put the verbs into their proper tenses: 

1) We … (to have) training sessions twice a day. 

2) Jack … (to play) tennis this season. 

3) Mary … (to practise) gymnastics. She … (to practise) it for ten years. 

4) … you … (to win) the match? 

5) I thought I … (to do) it tomorrow. 

6) The coach said she … (to live) in Sweden before. 

7) When we … (to prepare) our sports things the light … (to go out). 

8) Come. I … (to be) at home in the morning. 

VII. Make a sentence:      

      In, boat, first, the, 1829, at, held, race, Henley, was. 
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Variant 14 

I. Translate the text into English: 

       Я хотів би розповісти вам про своє відношення до спорту. Спорт - це не 

лише показ найшвидшого часу, найдовших дистанцій та найважчої ваги. Це 

також джерело доброго здоров′я та дуже привабливого способу проведення 

дозвілля. Якщо ви бажаєте бути у формі, вам слід робити ранішню гімнасти-

ку щодня. Крім того, вам слід займатись активним спортом, таким як : атле-

тика, гімнастика, велоспорт, фехтування, бокс, боротьба, парусній спорт, 

гребля, або спортивними іграми, такими як: футбол, волейбол, баскетбол, 

теніс, хокей, настільний теніс,  гандбол. Люди, які займаються спортом, 

завжди молоді, стрункі, сильні та здорові.  

        У нас є стадіони, спортмайданчики, спорт школи, спортзали, гребні 

станції, водні канали в нашому розпорядженні, що сприяє розвитку більш 

сорока видів спорту у нашій країні. 

         Звісно, в країні є велика кількість болільників, які полюбляють диви-

тись спортивні змагання по телевізору, або читати спортивні газети. Це – па-

сивній спорт. Пасивній спорт нічого не дає. Активні спортсмени завжди 

знаходяться під постійним медичним контролем. 

II Fill in spaces articles where necessary: 

1. In  old Greece the winner was given … olive wreath and … cup of olive oil. 

2. I go in for … roving. 

3. .…passive sports gives nothing. 

4. There is … number of fans in our country. 

5.… last Olympic Games took place in Australia. 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. We have swimming – pools … our disposal. 

2. My sister is interested … figure skating. 

3. I have been interested in sports … childhood. 

4. I am a student … the Sports College. 

5. I go …   … rowing. 



IV. Write the words into the necessary columns: 

        long, fast, fan, to place, attractive, gymnastics, go in for , enjoy, make, a 

means, health, healthy, possible, to skate, to cultivate, stadiums, competitions, 

strong 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison 

 
             - 
            cheap 
             - 
        complicated 
             - 
             - 
       comfortable 
              - 
 

 
                 - 
                 - 
               worse 
                   - 
                 - 
    more beautiful 
              - 
          brighter 
                 - 

 
         the greatest 
                 - 
                 - 
                 - 
 the most wonderful 
                  - 
                 - 
                 - 
- 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. My father /do/ his daily dozen every day. 

2. After the college I /go/ to the institute of physical culture. 

3. I /belong/ to the first category. 

4. My coach /promise/ to grow me into a champion. 

5. At the last competitions I /place/ second. 

6. I /write/ a test now. 

          7. Nick /break/ his record and /be/ very proud of it 

8. People who /go/ in for sports /be/ always strong 

VII. She, England, last, in, tournament, a, month, participated, in. 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії гуманітарної та соціальної-економічної під-

готовки 

Протокол № 2 від «07»  вересня 2016 р. 

Голова циклової комісії ______________ Богиня О.І. 

 



Комунальний спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю Дніпропет-

ровске вище училище фізичної культури» Дніпропетровської обласної ради» 

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Англійська мова» 

Галузь знань 01 «Освіта»                 Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» 

Студента ____________________________________________________________1 курсу 

Початок роботи _____год.____хв., завершення роботи ____год.____хв. 

 

Variant 15 

I. Open the brackets and use the verbs in the necessary tenses: 

   1) I'd like (to tell) you about my attitude to sports. 2) Sports (to be) not only a 

means of showing faster times, longer distances, and greater weights. 3) It (to be) 

also a sourse of good health and a very attractive way of enjoying one's leisure. 4) 

If you (to want) (to keep fit) you must (to do) your daily dozen every day. 5) Be-

sides, you must (to go) in for active sports. 6) People who (to go) in for sports (to 

be) always young, thin, strong and healthy. 

   7) We (to have) stadiums, sports grounds, sports schools …- at our disposal 

which (to make) it possible (to cultivate) over forty kinds of sports in our country. 

8) Passive sports (to give) nothing. 9) Active sportsmen (to be) always under con-

stant medical control. 

II Fill in spaces articles where necessary: 

1. I go in for … rowing. 

2…passive sports gives nothing. 

3. There is … number of fans in our country. 

4.… last Olympic Games took place in Australia. 

5. In old Greece the winner was given … olive wreath and … cup of live oil. 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. My sister is interested … figure skating. 

2. I have been interested in sports … childhood. 

3. I am a student … the Sports College. 

4. I go …   … rowing. 

5. We have swimming – pools … our disposal 

IV. Write the words into the necessary columns:    



fan, to place, attractive, gymnastics, go in for , enjoy, make, a means, health, 

healthy, possible, to skate, to cultivate, stadiums, competitions, strong long, fast, 

fan 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison 

 
          cheap 
             - 
             - 
             - 
       comfortable 
              - 
              - 
 

 
                 - 
            worse 
                 - 
       more beautiful 
                 - 
          brighter 
                  - 
 

 
                 - 
                 - 
 the most wonderful 
                  - 
                 - 
      the greatest 
                 - 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. After the college I /go/ to the institute of physical culture. 

2. I /belong/ to the first category. 

3. My coach /promise/ to grow me into a champion. 

4. At the last competitions I /place/ second. 

5. I /write/ a test now. 

6. Nick /break/ his record and /be/ very proud of it 

7. People who /go/ in for sports /be/ always strong 

8. My father /do/ his daily dozen every day. 

VII. Various, events, Olympic, of, several, are, in, methods, judging, used. 
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Variant 16 

I. Correct the prepositions: 

      1) I'd like to tell you over my attitude till sports. 2) Sports is not only a means 

by showing faster times, longer distances and greater weights. 3) It is also a source 

for good health and a very attractive way for enjoying one′s leisure. 4) If you want 

to keep fit you must do your daily dozen in every day. 5) After, you must go for 

active sports. 6) People who go at for sports are always young, thin, strong and 

healthy. 

       7) We have stadiums, sports grounds, sports schools … by our disposal which 

make it possible to cultivate among  forty kinds on sports for our country. 8) Ac-

tive sportsmen are always on constant medical control. 

II .Fill in spaces with articles where necessary: 

1. 1…passive sports gives nothing. 

2. There is … number of fans in our country. 

3. 3.… last Olympic Games took place in Australia. 

4. In old Greece the winner was given … olive wreath and … cup of olive oil. 

5. I go in for … rowing 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. I have been interested in sports … childhood. 

2. I am a student … the Sports College. 

3. I go …   … rowing. 

4. We have swimming – pools … our disposal 

5. My sister is interested … figure skating 

IV. Write the words into the necessary columns: 

attractive, gymnastics, go in for , enjoy, make, a means, health, healthy, possible, 

to skate, to cultivate, stadiums, competitions, strong long, fast, fan, to place 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison 



 
              - 
             - 
             - 
       comfortable 
              - 
              - 
          cheap 
 

 
            worse 
                 - 
       more beautiful 
                 - 
          brighter 
                 - 
                 - 
 

 
                 - 
 the most wonderful 
                  - 
                 - 
                 - 
      the greatest 
                 - 
 

 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. I /belong/ to the first category. 

2. My coach /promise/ to grow me into a champion. 

3. At the last competitions I /place/ second. 

4. I /write/ a test now. 

               5. Nick /break/ his record and /be/ very proud of it 

6. People who /go/ in for sports /be/ always strong 

7. My father /do/ his daily dozen every day. 

              8. After the college I /go/ to the institute of physical culture 

VII. the, ceremony, medals, impressive, their, an, at, winners, receive. 
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Variant 17 

I. Correct the articles: 

     1) I 'd like to tell you about my an attitude to the sports. 2) The sports is not on-

ly means of showing a faster times, a longer distances, and a greater weights. 3) It 

is also sourse of the good health and very attractive way of an enjoying one's lei-

sure. 4) If you want to keep a fit you must do you the daily dozen every day. 5) 

Besides, you must go in for the passive sports. 6) People who go in for sports are 

always a young, thin, strong and healthy. 

     7)We have a stadiums, a sports grounds, a sports schools, a gymnasiums, a 

swimming – pools, a rowing stations, a water canals at our the disposal which 

make it possible to cultivate  over the forty kinds of the sports in our country. 8) 

The passive sports gives nothing. 9) The active sportsmen are always under con-

stant medical control.           

II. Fill in spaces with articles where necessary: 

1. There are a lot of sports schools, …sports college, and … unusual Palace of 

Sports in Dniepropetrovsk . 

2. I do my daily dozen to … music 

3. What is your … brother interested in? 

4. … director of the college praised me yesterday. 

5. My favourite  kind of sports is … running 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1 …the walls of our college stutied many masters of sports. 

2. I have broken my own record … the last competitions. 

3. The teacher asked me … my attitude … sports. 

4. Do you know who goes … … tennis in our class? 

5. My college is situated … 39, Gladcov Street. 

IV. Write the words into the necessary columns: 



     strong, healthy, to skate, stadiums, possible, health, enjoy, a means, long, fast, 

fan, to place, attractive, make, gymnastics, go in for, cultivate, competition 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison   

 
              - 
             - 
       comfortable 
              - 
              - 
          cheap 
             - 
 

 
               - 
        more beautiful 
          brighter 
                 - 
                 - 
                 - 
            worse 
 

 
  the most wonderful 
                 - 
                 - 
                 - 
      the greatest 
                 - 
                 - 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. My coach /promise/ to grow me into a champion. 

2. At the last competitions I /place/ second. 

3. I /write/ a test now. 

4. Nick /break/ his record and /be/ very proud of it 

5. People who /go/ in for sports /be/ always strong 

6. My father /do/ his daily dozen every day. 

7. After the college I /go/ to the institute of physical culture 

8. I /belong/ to the first category. 

VII. Olympic, the, Olympic, is, of, International, the, body, Committee, the, gov-

erning,   Games. 
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Variant 18 

I. Two athlets are speaking about their attitude to sports. Write in the omitted sen-

tences: 

I'd like to tell you about my attitude to sports. Sports is not only  a means of show-

ing  faster times,  longer distances and  greater weights.  

Right. It is …  

I must say that if you want to keep fit you must do your daily dozen every day. 

Besides. 

Do you know how people who go in for sports look like? 

We have a lot of facilities at our disposal. Are they very important? 

I don′t understand fans. Passive sports gives nothing. 

II. Fill in spaces articles where necessary: 

1. I do my daily dozen to … music 

2. What is your … brother interested in? 

3. 3… director of the college praised me yesterday. 

4. My favourite kind of sports is … running 

5. There are a lot of sports schools, … sports college, and … unusual Palace of 

Sports in Dniepropetrovsk . 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. I have broken my own record … the last competitions. 

2. The teacher asked me … my attitude … sports. 

3. Do you know who goes …  … tennis in our class? 

4. My college is situated … 39, Gladcov Street. 

5 …the walls of our college stutied many masters of sports. 

IV. Write the words into the necessary columns: 

    to skate, stadiums, possible, health, enjoy, a means, long, fast, fan, to place, at-

tractive, make, gymnastics, go in for, cultivate, competition, strong, healthy 



 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison   

 
             - 
         cheap 
             - 
             - 
             - 
       comfortable 
             - 
 
 

 
                 - 
                 - 
              worse 
                 - 
    more beautiful 
                 - 
             brighter 
 
 

 
         the greatest 
                  - 
                  - 
 the more wonderful 
                  - 
                  - 
                  - 
 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses:  

1. After the college I /go/ to the institute of physical culture. 

2. I /belong/ to the first category. 

3. 3 My coach /promise/ to grow me into a champion. 

4. At the last competitions I /place/ second. 

5. I /write/ a test now. 

6. Nick /break/ his record and /be/ very proud of it. 

7. People who /go/ in for sports /be/ always strong 

8. My faster /do/ his daily dozen every day. 

VII. in, the, receive, athlets, event, diploma, a, top, each, a, and, three, Olympic, 

medal. 
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Variant 19 

I. Give synonyms to the underlined words: 

      1) I wish to say you about my attitude to sports. 2) Sports is not only a means 

of demonstrating quicker times, longer distances, and bigger weights. 3) It is also a 

source of wonderful health and a very pleasant way of spending one′s leisure. 4) If 

you want to be in form you must make your morning exercises each day. 5) Be-

sides, you must practise active sports. 6) People who go in for sports are always 

young, slim, powerful and healthy. 

      7) We have stadiums at our disposal which gives us possibility to develop over 

forty kinds of sports in our country. 8)Passive sports doesn′t give anything. 9) Ac-

tive sportsmen are always under permanent medical control. 

II. Fill in spaces articles where necessary: 

1. What is your … brother interested in? 

2. 2… director of the college praised me yesterday. 

3. My favourite  kind of sports is … running 

4. There are a lot of sports schools, …sports college, and … unusual Palace of 

Sports in Dniepropetrovsk . 

5. I do my daily dozen to … music 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. The teacher asked me … my attitude … sports. 

2. Do you know who goes …  … tennis in our class? 

3. My college is situated … 39, Gladcov Street. 

4. 4… the walls of our college stutied many masters of sports. 

5. I have broken my own record … the last competitions 

IV. Write the words into the necessary columns: 

possible, health, enjoy, a means, long, fast, fan, to place, attractive, make, gymnas-

tics, go in for, cultivate, competition, strong, healthy, to skate, stadiums 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison  



 
         cheap 
             - 
             - 
             - 
       comfortable 
             - 
             - 
 
 

 
                 - 
              worse 
                 - 
    more beautiful 
                  - 
             brighter 
                 - 
 
                 - 

 
                 - 
                 - 
 the most wonderful 
                  - 
                   - 
                   - 
         the greatest 
 
                  - 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. After the college I /go/ to the institute of physical culture 

2. I /belong/ to the first category. 

3. My coach /promise/ to grow me into a champion. 

4. At the last competitions I /place/ second. 

5. I /write/ a test now. 

6. Nick /break/ his record and /be/ very proud of it. 

7. People who /go/ in for sports /be/ always strong 

8. My faster /do/ his daily dozen every day. 

VII. is, English, traditional, a, darts, game. 
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Variant 20 

I. Give antonyms to the underlined words: 

      1) I′d like to listen to you about my attitude to sports. 2) Sports is not only a 

means of hiding slower times, shorter distances and greater weights. 3) It is also a 

sourse of bad health and a very disgusting way of enjoying one′s leisure. 4) If you 

want to keep fit you mustn′t do your daily dozen every day. 5) Besides, you must 

go in for passive sports. 6)People who go in for sports are never old, thick, weak, 

and healthy. 

      7) We have stadiums at our disposal which make it impossible to cultivate un-

der forty kinds of sports in our country. 8) Active sports gives nothing. 9) Passive 

sportsmen are never over constant medical control. 

II. Fill in spaces articles where necessary: 

1. 1… director of the college praised me yesterday. 

2. My favourite  kind of sports is … running 

3. There are a lot of sports schools, …sports college, and … unusual Palaceof 

Sports in   Dniepropetrovsk . 

4. I do my daily dozen to … music 

5. What is your … brother interested in? 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. Do you know who goes …  … tennis in our class? 

2. My college is situated … 39, Gladcov Street. 

3. 3… the walls of our college stutied many masters of sports. 

4. I have broken my own record … the last competitions 

5. The teacher asked me … my attitude … sports. 

IV. Write the words into the necessary columns: 

long, fast, fan, to place, attractive, make, gymnastics, go in for, cultivate, competi-

tion, strong, healthy, to skate, stadiums, possible, health, enjoy, a means 

 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison 



 
             - 
             - 
             - 
       comfortable 
             - 
             - 
         cheap 
 
 

 
              worse 
                 - 
    more beautiful 
 
             brighter 
                 - 
                 - 
 
                 - 

 
                 - 
 the more wonderful 
                  - 
 
                 - 
         the greatest 
                 - 
 
                  - 

VI. Put the verbs in the proper tenses:  

1. At the last competitions I /place/ second. 

2. I /write/ a test now. 

3. Nick /break/ his record and /be/ very proud of it. 

4. People who /go/ in for sports /be/ always strong 

5. My faster /do/ his daily dozen every day. 

6. After the college I /go/ to the institute of physical culture 

7. I /belong/ to the first category 

8. My coach /promise/ to grow me into a champion. 

VII. the, who, played, Fathers, 1620, darts, to, in, Pilgrim, America, sailed. 
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Variant 21 

I. The coach talks with his athlete.  Restore the sentences: 

C. - Let′s talk  about your attitude to sports. 

A. – With pleasure. I know that  sports is not only …  

C. – But it is also a source… 

Tell me about the best way of keeping fit. 

  A. – If …  

  C. – You must remember that people who go in for …  

   A. – Naturally we have stadiums … 

   C. - Don't forget that passive sports … 

    A. – But active sportsmen are … 

 II. Fill spaces with articles where necessary:     

1. I do my … daily dozen every day. 

2. Sports is … interesting way of enjoying one's leisure. 

3. … best sportsman is always … winner. 

4. I am fond of … athletics. 

5. My coach promised to grow me into … champion. 

 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. We are studying a lot of subjects … the Sports College. 

2. My friend is fond … athletics. 

3. Active sportsmen are always … constant medical control.  

4. I regularly take part … different competitions. 

5. My coach sets a good example .. me. 



IV. Write the words into the necessary columns: 

to place, attractive, make, gymnastics, go in for, cultivate, competition, strong, 

healthy, to skate, stadiums, possible, health, enjoy, a means, long, fast 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison   

 
             - 
             - 
       comfortable 
             - 
             - 
         cheap 
             - 
 
 

 
                 - 
    more beautiful 
 
             brighter 
                 - 
                 - 
              worse 
 
                 - 

 
the most wonderful 
                  - 
 
                 - 
         the greatest 
                 - 
                 - 
 
                  - 

VI. Put the verbs in the proper tenses:  

1. I /write/ a test now. 

2. Nick /break/ his record and /be/ very proud of it. 

3. People who /go/ in for sports /be/ always strong 

4. My faster /do/ his daily dozen every day. 

5. After the college I /go/ to the institute of physical culture 

6. I /belong/ to the first category 

7. My coach /promise/ to grow me into a champion 

8. At the last competitions I /place/ second. 

VII. set up, 1860s, the, the, the, in, Scot, club, MacGregar , canoeing, first. 
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Variant 22 

I. Write about your attitude to sports:  

II. Fill spaces with articles where necessary:     

1.Sports is … interesting way of enjoying one's leisure. 

2… best sportsman is always … winner. 

3.I am fond of … athletics. 

4.My coach promised to grow me into … champion. 

5.I do my … daily dozen every day. 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. My friend is fond … athletics. 

2. Active sportsmen are always … constant medical control.  

3. I regularly take part … different competitions. 

4. My coach sets a good example … me. 

5. We are studying a lot of subjects … the Sports College. 

IV. Write the words into the necessary columns: 

elementary, go in for, disposal, greatest, good, example, swimming, coach, 

to train, to belong, skilful, industrious, to set, passive, choose, believe, to place. 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

 

V. Write degrees of comparison 

 
            popular 
               - 
               - 
              fat 
               - 

 
                  - 
                  - 
     more enjoyable 
                  - 
                  - 

 
                   - 
             the best 
                   - 
                   - 
            the nearest 



               - 
               - 
               - 

               less 
              faster 
 

                    - 
                    - 
- 

 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. I usually wear a suit but today I /wear/ a sweater. 

2. I go in for swimming and I /choose/ it so as to develop my musculs. 

3. I /have/ a Grammar Test now. 

4. I /write/ for twenty minutes already. 

5. I hope I /win/ the future competition 

6. My friend Sergey /set/ a good example to me. 

7. I like my college because it / combine/ sports and studies. 

8. When we /be/ in Alushta we /visit/ the Nikita Botanic Garden 

VII. ago, began, basketball, John, to, years, play, five. 
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Variant 23 

I. Put ten questions to your friend about his attitude to sports: 

II. Fill spaces with articles where necessary:     

1. 1… best sportsman is always … winner. 

2. I am fond of … athletics. 

3. My coach promised to grow me into … champion. 

4. I do my … daily dozen every day. 

5. Sports is … interesting way of enjoying one's leisure 

III. Fill in spaces with prepositions:    

1. Active sportsmen are always … constant medical control.  

2. I regularly take part … different competitions. 

3. My coach sets a good example … me. 

4. We are studying a lot of subjects … the Sports College. 

5. My friend is fond … athletics. 

IV. Write the words into the necessary columns: 

go in for, disposal, greatest, good, example, swimming, coach, 

to train, to belong, skilful, industrious, to set, passive, choose, believe, to place, 

elementary 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

 

V. Write degrees of comparison   

 
               - 
               - 
              fat 
               - 
               - 
               - 
          popular 

 
                - 
     more enjoyable 
                 - 
                 - 
               less 
              faster 
                  - 

 
              the best 
                   - 
                   - 
            the nearest 
                    - 
                    - 
                    - 



   

 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. I go in for swimming and I /choose/ it so as to develop my musculs. 

2. I /have/ a Grammar Test now. 

3. I /write/ for twenty minutes already. 

4. I hope I /win/ the future competition 

5. My friend Sergey /set/ a good example to me. 

6. I like my college because it / combine/ sports and studies. 

7. When we /be/ in Alushta we /visit/ the Nikita Botanic Garden 

8. I usually wear a suit but today I /wear/ a sweater. 

VII. swimming, reading, Greece, Old, important, in, as, as, was. 
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Variant 24 

I. Make sentences out of the following words:  

1) my, to, I, you, to tell, would like, attitude, about, sports. 

2) Sports, health, a, source, is, good, of. 

3) It, very, also, a, attractive, is, one's, of, way, leisure, enjoying. 

4) Must, you, keep, you, do, day, if, dozen, fit, want, every, to, daily, your. 

5) Gives, sports, nothing, passive. 

6) Always, active, under, are, sportsmen, control, medical, constant. 

 

II. Fill spaces with articles where necessary: 

    1. I am fond of … athletics. 

    2. My coach promised to grow me into … champion. 

    3. I do my … daily dozen every day. 

    4. Sports is … interesting way of enjoying one's leisure 

    5… best sportsman is always … winner. 

III. Fill in spaces with prepositions:    

    1. I regularly take part … different competitions. 

    2. My coach sets a good example … me. 

    3. We are studying a lot of subjects … the Sports College. 

    4. My friend is fond … athletics. 

    5. Active sportsmen are always … constant medical control 

IV. Write the words into the necessary columns: 

disposal, greatest, good, example, swimming, coach, 



to train, to belong, skilful, industrious, to set, passive, choose, believe, to place, 

elementary, go in for. 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison 

 
                - 
              fat 
               - 
               - 
               - 
          popular 
                - 
 

 
     more enjoyable 
                  - 
                  - 
                 less 
              faster 
                    - 
                    - 
 

 
                   - 
                   - 
             the nearest 
                   - 
                   - 
                   - 
               the best 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. I /have/ a Grammar Test now. 

2. I /write/ for twenty minutes already. 

3. I hope I /win/ the future competition 

4. My friend Sergey /set/ a good example to me. 

5. I like my college because it / combine/ sports and studies. 

6. When we /be/ in Alushta we /visit/ the Nikita Botanic Garden 

7. I usually wear a suit but today I /wear/ a sweater. 

8. I go in for swimming and I /choose/ it so as to develop my musculs. 

VII. too, at, engaged, athletics, in, college, I, light, am. 
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Variant 25 

I. Make the sentences full, using their beginnings and endings: 

1) I'd like … to sports. 

2) Sports is not … weights. 

3) It is also … leisure. 

4) If you want … every day. 

5) People who … and healthy. 

6) We have … which make … country. 

7) Passive … nothing. 

8) Active sportsmen … control. 

 

II. Fill spaces with articles where necessary: 

1. My coach promised to grow me into … champion. 

2. I do my … daily dozen every day. 

       3. Sports is … interesting way of enjoying one's leisure 

4… best sportsman is always … winner. 

5. I am fond of … athletics. 

III. Fill in spaces with prepositions:    

        1. My coach sets a good example … me. 

        2. We are studying a lot of subjects … the Sports College. 

        3. My friend is fond … athletics. 

        4. Active sportsmen are always … constant medical control 

        5. I regularly take part … different competitions. 

IV. Write the words into the necessary columns: 



greatest, good, example, swimming, coach, to train, to belong, skilful, industrious, 

to set, passive, choose, believe, to place, elementary, go in for, disposal. 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison 

 
               fat 
               - 
               - 
               - 
          popular 
                - 
                - 
 

 
                  - 
                  - 
                 less 
              faster 
                    - 
                    - 
         more enjoyable 
 

 
                   - 
             the nearest 
                   - 
                   - 
                   - 
               the best 
                    - 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. I /write/ for twenty minutes already. 

2. I hope I /win/ the future competition 

3. My friend Sergey /set/ a good example to me. 

4. I like my college because it / combine/ sports and studies. 

5. When we /be/ in Alushta we /visit/ the Nikita Botanic Garden 

6. I usually wear a suit but today I /wear/ a sweater. 

7. I go in for swimming and I /choose/ it so as to develop my musculs 

8. I /have/ a Grammar Test now. 

VII. in, themselves, turned, organizations, winter, into, ice – skating, clubs, yacht. 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії гуманітарної та соціальної-економічної під-

готовки 

Протокол № 2 від «07»  вересня 2016 р. 

Голова циклової комісії ______________ Богиня О.І. 

 

 

 

 

 

 



Комунальний спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю Дніпропет-

ровске вище училище фізичної культури» Дніпропетровської обласної ради» 

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Англійська мова» 

Галузь знань 01 «Освіта»                 Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» 

Студента ____________________________________________________________1 курсу 

Початок роботи _____год.____хв., завершення роботи ____год.____хв. 

 

Variant 26  

I. One or two words will help you to restore the whole sentence: 

1) attitude 

2) not only a means of 

3) a source of 

4) to keep fit 

5) young, thin, strong 

6) at our disposal, make it possible 

7) nothing 

8) medical control 

 

II. Fill in spaces with articles where necessary: 

1. I do my … daily dozen every day. 

       2. Sports is … interesting way of enjoying one's leisure 

3… best sportsman is always … winner. 

4. I am fond of … athletics. 

5. My coach promised to grow me into … champion. 

III. Fill in spaces with prepositions:    

       1. We are studying a lot of subjects … the Sports College. 

       2. My friend is fond … athletics. 

       3. Active sportsmen are always … constant medical control 

       4. I regularly take part … different competitions. 

       5. My coach sets a good example … me. 

IV. Write the words into the necessary columns: 



stadiums, possible, health, enjoy, a means, long, fast, to place, attractive , make, 

gymnastics, go in for, cultivate, competition, strong, healthy, to skate 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison 

 
               - 
              fat 
               - 
               - 
               - 
            popular 
               - 
 
 

 
     more enjoyable 
                  - 
                  - 
                 less 
              faster 
                  - 
                  - 
 
 

 
                   - 
                   - 
             the nearest 
                   - 
                   - 
                   - 
              the best 
 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses:  

1. I /belong/ to the first category 

2. My coach /promise/ to grow me into a champion 

3. At the last competitions I /place/ second. 

4. I /write/ a test now 

5. Nick /break/ his record and /be/ very proud of it 

6. People who /go/ in for sports /be/ always strong 

7. My faster /do/ his daily dozen every day. 

8. After the college I /go/ to the institute of physical culture 

VII. to, coach, a, my, me, good sets, example 
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Variant 27 

I. All the letters are jumbled. Make the words understandable: 

1) letl                                                                                   9) laidy zenod                         

2) utdeitat                                                                         10) evipass  

3) strops                                                                             11) vetiac 

4) a names                                                                         12) ditasum 

5) a seurso                                                                         13) loop 

6) hletah                                                                            14) etavitluс 

7) surelei                                                                            15) cialdem rolcont 

8) peek tif  

II. Fill in spaces articles where necessary: 

1. 1… last Olympic Games took place in Australia. 

2. In old Greece the winner was given … olive wreath and … cup of olive oil. 

3. I go in for … rowing. 

4. 4…passive sports gives nothing. 

5. There are … number of fans in our country. 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1.  I go …   … rowing. 

2. We have swimming – pools … our disposal. 

3. My sister is interested … figure skating. 

4. I have been interested in sports … childhood. 

5. I am a student … the Sports College. 

IV. Write the words into the necessary columns: 

      strong, healthy, to skate, stadiums, possible, health, enjoy, a means, long, fast, 

fan, to place, attractive, make, gymnastics, go in for, to cultivate, competitions 



 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

V. Write degrees of comparison   

 
              fat 
               - 
               - 
               - 
            popular 
               - 
               - 
 
 

 
                  - 
                  - 
                 less 
              faster 
                  - 
                  - 
     more enjoyable 
 
 

 
                   - 
             the nearest 
                   - 
                   - 
                   - 
              the best 
                   - 
 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. Jack … (to play) tennis this season. 

2. Mary… (to practise) gymnastics. She… (to practise) it for ten years. 

3. … you … (to win) the match? 

4. I thought I … (to do) it tomorrow. 

5. The coach said she … (to live) in Sweden before. 

6. When we … (to prepare) our sports things the light … (to go out). 

7. Come. I… (to be) at home in the morning. 

8. We … (to have) training sessions twice a day. 

VII. about, to, to, my, I, you, sports, attitude, tell, want  
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Variant 28 

I The text has been torn into several pieces. 

    Restore its original view 

1) attra                2)                                                 3)   my attitude to 

     if you wan                                                              a means of showing 

  daily dozen               thin,   s                                    s and greater weights 

  go in for a 

  for spor                   rounds, sports                             health and a ve 

  and    he 

          we                   ations,   water                             one’s  leisure 

     scho                     ake it                                             you must 

  can                          inds of                                             des                        ry 

  po                                                                                              4) 

  s                               tive                                                    do your 

                                   ant                                              you    must 

                                                                                le who go in 

                                                                                    trong 

5)    ll    you   about        6)    as                           7)  every day 

    is  not only                     ssible to                         ctive sports.Pe 

 onger  distance                ports in our                     ts are always y 

 ourse of good                      Passive spor                 eathy 

  of enjoying                   sportsmen are alw             have stadiums 

  t   to keep fit                medical control                ols, gymnasiums 

         Besi                  9)  I’d like to te                     at our disp 

                                       sports. Sports                       cultiva 

8)      op                         faster times,  l                         cou 

      oung,                        It is also   a   s 

                                           ctive way 

   ,     sports     g 

   ,     rowing    st 

 osal which  m 

 te over forty k 

   ntry 

  ts gives nothing . Ac 

    ays  under const 

 

II Fill in spaces articles where necessary: 

1. In  Old Greece the winner was given … olive wreath and … cup of olive oil. 



2. I go in for … rowing. 

3. 3…passive sports gives nothing. 

4. There are… number of fans in our country. 

5. 5… last Olympic Games took place in Australia. 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. We have swimming – pools … our disposal. 

2. My sister is interested … figure skating. 

3. I have been interested in sports … childhood. 

4. I am a student … the Sports College. 

5. 5.  I go …   … rowing. 

IV. Write the words into the necessary columns: 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

to skate, stadiums, possible, health, enjoy, a means, long, fast, fan, to place, attrac-

tive, make, gymnastics, go in for, to cultivate, competitions , strong, healthy  

 V Write degrees of comparison 

 
               - 
               - 
               - 
            popular 
               - 
               - 
              fat 
 
 

 
                  - 
                 less 
              faster 
                  - 
                  - 
     more enjoyable 
                  - 
 
 

 
             the nearest 
                   - 
                   - 
                   - 
              the best 
                   - 
                   - 
 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses: 

1. Mary… (to practise) gymnastics. She… (to practise) it for ten years. 

2. … you … (to win) the match? 

3. I thought I … (to do) it tomorrow. 

4. The coach said she … (to live) in Sweden before. 

5. When we … (to prepare) our sports things the light … (to go out). 

6. Come. I… (to be) at home in the morning. 

7. We … (to have) training sessions twice a day. 

8. Jack … (to play) tennis this season. 

 



VII on, my, basketball, like, I, father, keen, am. 
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Variant 29 

I. Translate the text into your native language: 

I′d like to tell you about my attitude to sports. 

Sports is not only a means of showing faster times, longer distances, and greater 

weights. It is also a source of good health and a very attractive way of enjoying 

one′s leisure. 

         If you want to keep fit you must do your daily dozen every day. Besides, 

you must go in for active sports, such as: athletics, gymnastics, cycling, fenc-

ing, boxing, wrestling, sailing, rowing, or sports games, such as: football, vol-

leyball, basketball, tennis, hockey, ping – pong, handball. People who go in for 

sports are always young, thin, strong, and healthy. 

        We have stadiums, sports grounds, sports schools, gymnasiums, rowing 

stations, water canals at our disposal which make it possible to cultivate  over 

forty kinds of sports in our country. 

        Of course, there is a great number of fans in our country who like to watch 

sports competitions over TV or read sports newspapers. That′s passive sports. 

Passive sports gives nothing. Active sportsmen are always under constant med-

ical control. 

II Fill in spaces articles where necessary:      

1. I go in for … rowing. 

2. 2…passive sports gives nothing. 

3. There are … number of fans in our country. 

4. 4… last Olympic Games took place in Australia. 

5. In old Greece the winner was given … olive wreath and … cup of olive oil. 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. My sister is interested … figure skating. 

2. I have been interested in sports … childhood. 

3. I am a student … the Sports College. 

4.  I go …   … rowing. 

5. We have swimming – pools … our disposal. 



IV. Write the words into the necessary columns: 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

possible, health, enjoy, a means, long, fast, fan, to place, attractive, make, gymnas-

tics, go in for, to cultivate, competitions , strong, healthy, to skate, stadiums  

V Write degrees of comparison 

 
               - 
               - 
            popular 
               - 
               - 
              fat 
               - 
 
 

 
                 less 
              faster 
                  - 
                  - 
     more enjoyable 
                  - 
                  - 
 
 

 
                   - 
                   - 
                   - 
              the best 
                   - 
                   - 
             the nearest 
 
 

VI. Put the verbs in the proper tenses:  

1. I /belong/ to the first category. 

2. My coach /promise/ to grow me into a champion. 

3. At the last competitions I /place/ second. 

4. I /write/ a test now. 

5. Nick /break/ his record and /be/ very proud of it. 

6. People who /go/ in for sports /be/ always strong 

7. My faster /do/ his daily dozen every day. 

8. After the college I /go/ to the institute of physical culture. 

VII. pay, methods, you, training, attention, should, of, to. 
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Variant 30 

I Write the text, using the following chart. Put the number at each column. 

1 I                                    have                         also a source of                         at our disposal 

2 Sports                         must go in for         always young, thin,                   my attitude 

3 It                                  gives                         strong and healthy                    to sports 

4 You                              would like                to tell you about                       good health and 

5 Besides, you              is not only                your daily dozen                       a very attractive 

6 People who go in     make it possible      stadiums,                                   way of spending 

   for sports                   are                             sports grounds                         one’s leisure, 

7 We                              must do                    always                                        faster times, 

8     which                      is                               nothing                                       longer distances, 

9 Passive sports           are                            a means of showing                 and greater weights 

10 Active                                                         to cultivate                                under constant 

     sportsmen                                                 active sports                              medical control 

                                                                                                                              over 40 kinds of 

                                                                                                                              sports 

                                                                                                                              every day 

 

II Fill in spaces articles where necessary:      

1 1…passive sports gives nothing. 

2 2. There is … number of fans in our country. 

3 3… last Olympic Games took place in Australia. 

4 4. In old Greece the winner was given … olive wreath and … cup of olive 

oil. 

5 I go in for … rowing. 

III. Fill in spaces with prepositions: 

1. I have been interested in sports … childhood. 

2. I am a student … the Sports College. 

3.  I go …   … rowing. 

4. We have swimming – pools … our disposal. 

5. My sister is interested … figure skating. 

IV. Write the words into the necessary columns:                 enjoy, a means, long, 

fast, fan, to place, attractive, make, gymnastics, go in for, to cultivate, competitions 

, strong, healthy, to skate, stadiums, possible, health  

V Write degrees of comparison 



 
            - 
             - 
             - 
        interesting 
             - 
          great 
              - 
 

 
                 - 
        more difficult 
                 - 
                 - 
             longer 
                 - 
             better 
 

 
       the fastest 
                  - 
       the most popular 
                   - 
                   - 
                   - 
                   - 
 

 

VI. Put the verbs in the proper tenses:  

1. My coach /promise/ to grow me into a champion. 

2. At the last competitions I /place/ second. 

3. I /write/ a test now. 

4. Nick /break/ his record and /be/ very proud of it. 

5. People who /go/ in for sports /be/ always strong 

6. My father /do/ his daily dozen every day. 

7. After the college I /go/ to the institute of physical culture. 

8. I /belong/ to the first category. 

VII is, in, everyday, sport, Britain, a, life, of, part 
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Елементи контролю по комплексним контрольним роботам за 

100-бальною шкалою 

Завдання № Кількість балів 

1 50 

2 5 

3 5 

4 5 

5 10 

6 20 

7 5 

 

За 

шкалою 

ECTS 

 

        За національною шкалою 

 

За 100-бальною  шкалою 

     А                Відмінно              90  -  100 

     В                   Добре              82 – 89 

     С                   Добре               74 - 81 

     D                Задовільно               64 – 73 

     E                Задовільно               60 -  63 

    FX               Незадовільно 

з можливістю повторного складання 

              35 – 59 

      F              Незадовільно 

з обов’язковим повторним вивченням 

                 дисципліни 

 

                 0 – 34 

 

 

 



Критерії оцінки виконання завдань комплексної кваліфікаційної контрольної робо-

ти з дисципліни  

«АНГЛІЙСЬКА МОВА» (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯ) 

Комплексні кваліфікаційні контрольні завдання складаються з двох частин:  

лексичної і граматичної. Перша частина містить 1 тестове завдання за профе-

сійним спрямуванням. За правильну відповідь завдання першої частини сту-

дент може отримати максимум 50 балів. 

Друга частина завдань містить шість питань. За завдання на артиклі, прий-

менники, частини мови, порядок слів у реченні студент може отримати до 5 

балів. За ступені порівняння прикметників – 10 балів, за правильне вживання 

другої частини студент може отримати максимум 50 балів. 

Загальна сума балів, які студент може набрати, дорівнює 100 балам. 

Мотивація оцінок. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Виконання завдань комплексної контрольної роботи 

Оцінка за 

шкалою 

ДВУФК 

Оцінка за націо-

нальною шкалою 
Оцінка 

за шка-

лою 

ECTS 

Критерії оцінювання знань 

90-100 5 Відмінно А Студент при відповіді на питання виявив всебічні, системати-

зовані знання; здатність диференціювати, інтегрувати та уніфі-

кувати знання; застосовувати правила, методи, принципи, зако-

ни у конкретних ситуаціях; аналізувати і оцінювати факти, 

викладати матеріал на папері логічно, послідовно. 

74-89 4 Добре В, С Студент при відповіді на питання виявив знання програмного 

матеріалу, успішне виконання завдань і засвоєння основної 

літератури, передбаченої програмою на рівні аналогічного 

відтворення. Але допускає незначні помилки. 

60-73 3 Задовільно D, E Студент при відповіді на питання виявив знання основного 

програмного матеріалу в обсязі, що необхідний для подальшого 

навчання і роботи, здатність упоратися з виконанням завдань, 

передбачених програмою на рівні репродуктивного відтво-

рення. Допускає значні помилки. 

1-59 2 Незадовіль-

но 
FX, F Студент фрагментарно відтворює незначну частину навчально-

го матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, вияв-

ляє здатність елементарно викласти думку. Можливе повторне 

складання. 

 



Рецензія 

на комплексну контрольну роботу з дисципліни «Англійська мова» (за 

професійним спрямуванням) 

 

Зміст завдань комплексної контрольної роботи  з дисципліни «Англійська 

мова» відповідає навчальній програмі курсу. 

Питання завдань складені так, щоб студент міг повністю розкрити тему і ви-

конати граматичні завдання. 

Комплексна контрольна робота складена із 30 варіантів, які за складністю 

рівноцінні. 

Кожний варіант комплексної контрольної роботи  має 2 розділи. 

Перший розділ містить лексичні завдання, яке оцінюється за шкалою оціню-

вання, визначеною укладачем. 

Другий розділ містить завдання по 6 граматичним темам: артиклі, приймен-

ники, частини мови, ступені порівняння прикметників, граматичні часи акти-

вного стану, формування речення з набору окремих слів та фразів за вивче-

ними темами. 

Загальна сума балів становить 100, що дорівнює за шкалою ECTS та націона-

льною шкалою п'ятибальній системі. 

Таким чином, виконання комплексної контрольної роботи  з дисципліни 

«Англійська мова» та її оцінювання дає змогу об'єктивно перевірити рівень 

знань студентів та їх якість засвоєння з навчальної програми курсу.  

 

 Рецензент : 

 

Заступник директора ДВУФК,  

вчитель-методист вищої категорії                                            О.В.Зайцева 

 

 

 


