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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів-6 

Галузь знань 

01 “Освіта ” 

(шифр і назва) 

Спеціальність 017 

“Фізична культура і 

спорт” 

 (код і назва) 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

Нормативна 

Рік підготовки: 

1-2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин -180 

1-й 2-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

Аудиторних - 2 

Самостійної роботи 

студента – 2,2 

Практичні 

36  44  

Лабораторні 

Самостійна робота 

48 52  

Індивідуальні завдання: 

 

Вид контролю: 

Залік, екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторських занять до самостійної роботи студента 

становить: 

для денної форми навчання – 1 : 1,1 

 



2,МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: сприяння формуванню особистості майбутнього спеціаліста, забезпечення його 

знаннями иа вміннями, необхідними в галузі спілкування англійською мовою. 

Формування у студентів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні 

уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. 

 

1.1  Завдання вивчення дисципліни. 

 
а) сприяти оволодінню студентами іншомовним міжкультурним спілкуванням 

шляхом формування і розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та її 

складових; 

б) виробити вміння фіксувати та передавати письмово необхідну інформацію; 

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 різноманітними 

цілями: ознайомлення, пошуку необхідної інформації, огляду, поглибленню 

вивчення теми, користуючись словником; 

є) в ході навчального процесу здійснювати подальший розвиток розумових 

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
а
б

. 

п
р

а
к

. 
ін

д
 

с.
р

.с
. 

1-й 90    36 48 

2-й 90    44 52 

       

 
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

№ Назва розділу 

Кількість годин 

Н
а

в
ч

а
л

ь
н

о
-

м
ет

о
д

. 

л
іт

ер
а

т
у

р
а

 

З
а

со
б

и
 

д
іа

г
н

о
ст

и
к

и
 

в
сь

о
го

 

у тому числі: 

л
 

сп
 

л
а
б

. 

п
р

а
к

. 
ін

д
 

c.
р

.с
. 

 

І семестр 

 

 

Розділ (модуль) 1. «Знайомства в групі» 

 

1.1 

Тема (змістовий 

модуль) 1. 

Перше вересня. 

Знайомства в групі. 

Формули знайомства 

2    2  6, 10 

Практичні 

заняття, 

імітація 

непідготовле

не мовлення 

1.2 

Тема (змістовий 

модуль) 2.  

Звідкіля ти? Країни і 

національності. 

      6, 10 

Практичні 

заняття, 

непідготовле

не мовлення 

1,2 

Тема (змістовий 

модуль) 2. 

Моє рідне місто 

(село) 

5    2 3 9 

Практичні 

заняття, 

контрольне 

мовлення 

1.3 
Тема (змістовий 

модуль) 3. 
5    2 3 9 

Практичні 

заняття, 



Київ – столиця 

України . Бюро 

знахідок. 

контрольне 

мовлення, 

тестування 

1.4 

Тема (змістовий 

модуль) 4. 

Зустріч в аеропорту. 

Я розмовляю 

іноземною мовою 

5    2 3 10 

Практичні 

заняття, 

контрольне 

мовлення 

1.5 

Тема (змістовий 

модуль) 5. 

Я – спортсмен. Моє 

училище. 

6    2 4 5 

Практичні 

заняття, 

контрольне 

мовлення, 

тестування 

1.6 

Тема (змістовий 

модуль) 6. 

Граматичні часи 

5    2 3 1, 7 

Граматичне 

тестування 

 Підготовка до МКР 4     4   

 МКР        
Модульний 

контроль 

 Разом за розділом 1 32    12 20   

 

Розділ (модуль) 2. «Їдемо на спортивні змагання» 

 

2.1 

Тема (змістовий 

модуль) 1. 

Я їду на спортивні 

змагання. Мої друзі 

по змаганню. 

4    2 2 10 

Практичні 

заняття, 

імітація 

непідготовле

не мовлення 

2.2 

Тема (змістовий 

модуль) 2. 

Я – студент 

спортивного 

училища.  

7    2 5 5 

Контрольне 

мовлення 

2.3 

Тема (змістовий 

модуль) 3. Мої плани 

на майбутнє 

2    2  6 

Практичні 

заняття, 

вільна бесіда 

2.4 

Тема (змістовий 

модуль) 4. 

Частини тіла. 

4    2 2 9 

Тестування 

2.5 

Тема (змістовий 

модуль) 5. 

Моє відношення до 

спорту 

4    2 2  

Усне й 

письмове 

контрольне 

мовлення 

2.6 

Тема (змістовий 

модуль) 6. 

Узагальнення 

4    2 2 4 

Вільна 

бесіда, 

тестування 



класного читання 

 Підготовка до МКР 4     4   

 МКР        
Модульний 

контроль 

 
Разом за розділом 2 

29    12 14  
 

 

 

Розділ (модуль) 3. «Приїзд до іншого міста. Пошук готеля» 

 

3.1 

Тема (змістовий 

модуль) 1. 

Розміщення в готелі. 2    2  6,10 

Практичні 

заняття, 

імітація, 

непідготовле

не мовлення 

3.2 

Тема (змістовий 

модуль) 2. 

В номері готеля. 

Служби в готелі. 

Побудова питань. 

3    2 1 6,10 

Контрольне 

мовлення 

3.3 

Тема (змістовий 

модуль) 3. 

Моя квартира. 

Квартира мого друга. 

5    2 3 6 

Контрольне 

мовлення 

3.4 

Тема (змістовий 

модуль) 4. 

Узагальнення 

полілога «В готелі» 

Інфінітив. Герундій. 

4    2 2 
10 

7,8 

Контрольне 

мовлення 

3.5 

Тема (змістовий 

модуль) 5. 

Розмовна практика за 

ситуацією 

6    2 4 6 

Письмове 

контрольне 

мовлення 

3.6 

Тема (змістовий 

модуль) 6. 

Типи погоджень 

2    2   

Практичні 

заняття 

 Підготовка до МКР 4     4   

 
МКР 

       
Модульний 

контроль 

 Разом за розділом 3. 26    12 14   

 

ІІ семестр 
 

Розділ (модуль) 4. «У гостях» 

 

4.1 
Тема (змістовий 

модуль) 1. 
2    2  10 

Практичні 

заняття, 



Прийом гостя. Як 

зайняти гостя. 

імітація, 

непідготовле

не мовлення 

4.2 

Тема (змістовий 

модуль) 2. 

Характер і 

зовнішність 

людини.Гармонійно 

розвинута 

особистість, яка 

вона? Узагальнення 

домашнього читання. 

4    2 2 6 

Практичні 

заняття, 

вільна бесіда 

4.3 

Тема (змістовий 

модуль) 3. 

Як прийняти гостя. 5    2 3 6 

Практичні 

заняття, 

вільна бесіда 

4.4 

Тема (змістовий 

модуль) 4. 

Навчання у вузі 

4    2 2 6 

Практичні 

заняття, 

вільна бесіда 

4.5 

Тема (змістовий 

модуль) 5. 

Моя сім’я. Домашні 

тварини. 

4    2 2 10 

Контрольне 

мовлення 

4.6 

Тема (змістовий 

модуль) 6. 

Запрошуємо до 

столу. 

       

Практичні 

заняття 

4.6 

Тема (змістовий 

модуль) 6. 

Харчування 

спортсменів. 

6    2 4 10 

Письмове 

мовлення, 

переклад 

          

4.7 

Тема (змістовий 

модуль) 7. 

Модальні дієслова. 

5    2 3 1,7,8 

Тестування 

 Підготовка до МКР 6     6   

 
МКР 

       
Модульний 

контроль 

 Разом за розділом 4 36    14 22   

 

Розділ (модуль) 5. «Дозвілля» 

 

5.1 

Тема (змістовий 

модуль) 1. 

Заблукав у місті. 

6    4 2 10 

Практичні 

заняття, 

імітація, 



Розмова із 

міліціонером. 

непідготовле

не мовлення 

5.2 

Тема (змістовий 

модуль) 2. 

Правила дорожнього 

руху 

2    2  10 

Практичні 

заняття 

5.3 

Тема (змістовий 

модуль) 3. 

Вільний від змагання 

день. Погода на 

вихідний. 

 

4    2 2 10 

Контрольне 

мовлення, 

вільна бесіда 

5.4 

Тема (змістовий 

модуль) 4.  

Охорона 

навколишнього 

середовища 

3    3  1 

Усне й 

письмове 

мовлення 

5.5 

Тема (змістовий 

модуль) 5. 

Граматичні часи 

активного і 

пасивного стану. 

10    4 6 1, 7, 8 

Граматичне 

тестування 

 Підготовка до МКР 4     4   

 
МКР 

       
Модульний 

контроль 

 Разом за розділом 5 29    14 14   

 

Розділ (модуль) 6. «Здоров’я та спорт» 

 

6.1 

Тема (змістовий 

модуль) 1. 

Здоровий спосіб 

життя 

2    2  10 

Вільна 

бесіда, 

практичне 

заняття 

6.2 

Тема (змістовий 

модуль) 2. 

Симптоми 

захворювання. Ліки. 

Хвороби. 

2    2  6, 10 

Практичні 

заняття 

6.3 

Тема (змістовий 

модуль) 3. 

Здоров’я та спорт 

5    2 3 6, 10 

Контрольне 

мовлення 

6.4 

Тема (змістовий 

модуль) 4. 

У лікаря на прийомі 
5    2 3 6, 10 

Практичне 

заняття, 

контрольне 

мовлення 

6.5 Тема (змістовий 4    2 2 9 Письмове 



модуль) 5. 

Лікувальна 

гімнастика 

мовлення, 

переклад 

6.6 

Тема (змістовий 

модуль) 6. 

Узагальнення 

домашнього читання. 

4    2 2  

Вільна 

бесіда, 

тестування 

6.7 

Тема (змістовий 

модуль) 7. 

Непряма мова. 

 

4    2 2 1, 7 

Граматичне 

тестування 

 Підготовка до іспиту 4     4   

 
Іспит(підсумкове 

тестування) 
2    2   

Іспит 

 Разом за розділом 6 28    16 16   

 
Всього годин 

180    80 100  
Залік, 

екзамен 

 

5. Практичні заняття 
 

№№ 

змістовного 

модуля, 

теми 

 

Назва і короткий зміст змістовного модуля, 

теми 

 

Кількість 

аудиторних 

годин 

 

 

 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 

 

 

 

2.1 

 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

 

 Модуль 1. «Знайомство в групі» 

 

Перше вересня. Знайомство в групі. Формули 

знайомства. 

Звідкіля ти? Країни і національності.  

Моє рідне місто(село). 

Бюро знахідок. Київ – столиця України 

Зустріч в аеропорту.  

Я – спортсмен. Моє училище. 

Граматичні часи. 

 

 

  Модуль 2. «Їдемо на спортивні змагання» 

 

Я їду на спортивні змагання. Мої друзі по 

змаганню. 

Я студент спорт училища.  

Мої плани на майбутнє. 

Частини тіла.  

Моє відношення до спорту. 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 



2.6 

 

 

 

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 

4.8. 

 

4.9. 

 

 

       5.1- 5.2 

          5.3 

          5.4 

   5.5 

   5.6 

          5.7 

 

 

 

        6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

 6.9. 

 

 

 

Узагальнення класного читання. 

 

   Модуль 3. «Приїзд до іншого міста.              

Пошук готелю» 

Розміщення в готелі.  

В номері готелі. Служби в готелі. Побудова 

питань. 

Моя квартира. Квартира мого друга. 

Узагальнення полілога «В готелі» 

Розмовна практика за ситуацією. 

Типи погоджень. 

 

  Модуль 4.        «У гостях» 

Прийом гостя. Як зайняти гостя. 

Характер і зовнішність людини. 

Гармонійно-розвинута особистість,яка вона? 

Як прийняти гостя. 

Навчання у вузі.Мій робочий день 

Моя сім’я. Домашні тварини. Узагальнення 

домашнього читання. 

Запрошуємо до столу. Харчування 

спортсменів. 

Модальні дієслова (граматичний тест) 

 

    Модуль 5.        «Дозвілля» 

Заблукав у місті. Розмова з міліціонером. 

Правила дорожнього руху.Екскурсія. 

Граматичні часи активного стану(тест) 

Вільний від змагання день.Погода на вихідний. 

Охорона навколишнього середовища.Квіти 

Граматичні часи пасивного стану(тест) 

 

    Модуль 6.   «Здоров’я та спорт» 

 

Симптоми захворювання. Хвороби. Ліки. 

Здоровий спосіб життя. 

Здоров’я та спорт. 

У лікаря на прийомі. 

Лікувальна гімнастика. 

Узагальнення домашнього читання. 

Непряма мова.Граматичний тест. 

Модульний контроль. 

Іспит. 

 

Всього: 

 

 

2 

 

 

 

              2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

              4 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

 

             80 



6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Назва теми  

(Змістовий модуль) 
Короткий зміст 

Кількість 

годин 

 

Модуль 1. «Знайомства в групі» 

 

20 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Моє рідне місто (село) 

Київ – столиця України 

Зустріч в аеропорту 

Я – спортсмен 

Моє училище фізичної 

культури 

Граматичні часи 

Самостійне складання 

Інформації за темою 

Підготуватися до залікової 

роботи 

Інформація про себе як 

спортсмена 

Опис свого училища 

Підготуватись до граматичного 

тестування 

16 

7. Підготовка до МКР 4 

 

Модуль 2. «Їдемо на спортивні змагання» 

 

14 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Я – студент 

спортучилища 

Мої друзі по змаганню 

Узагальнення класного 

читання 

Частини тіла 

Моє відношення до 

спорту 

Самостійне складання 

інформації за темою 

Підготуватись до заліку за 

темою 

Активні види спорту 

Що дає спорт людині 

Як бути здоровим 

10 

6. Підготовка до МКР 4 

 

Модуль 3. «Приїзд до іншого міста. Пошук готеля» 

 

14 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

В номері готелю 

Моя квартира 

Узагальнення полілога 

«В готелі» 

Розмовна практика за 

ситуацією 

Опис номерів готеля, квартири 

Заказ номера в готелі 

заздалегідь 

Заповнення анкети 

Характеристика будинку 

Обмін враженнями 

План перебування в готелі 

10 

5. Підготовка до МКР 4 

 

Модуль 4. «У гостях» 

 

22 

1. 

2. 

3. 

Як зайняти гостя 

Мій робочий день 

Моя сім’я 

Уміти прийняти гостя 

Вести бесіду ввічливості, 

включаючи побутові теми 

16 



4. 

5. 

 

6. 

Харчування спортсменів 

Узагальнення 

домашнього читання 

Модальні дієслова 

Як пригостити гостя 

Самостійне складання 

інформації за темою 

Меню, калорії, вітаміни 

Що таке здорова їжа 

Підготуватись до тестування з 

модальних дієслів 

7. Підготовка до МКР 6 

 

Модуль 5. «Дозвілля» 

 

14 

1. 

2. 

3. 

 

Розмова із міліціонером 

Мій вихідний 

Граматичні часи 

активного і пасивного 

стану 

Різноманітність проведення 

дозвілля. Вміти розпитати «Як 

пройти?» 

Прикмети по дорозі 

Правила дорожнього руху 

Утворення пасивного стану 

дієслів 

 

 

10 

4. Підготовка до МКР 4 

 

Модуль 6. «Здоров’я та спорт» 

 

16 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

Здоров’я та спорт 

У лікарні на прийомі 

Лікувальна гімнастика 

Узагальнення 

домашнього читання 

Узагальнення полілогу 

№7 «Захворів» 

Непряма мова 

Самостійне складання 

інформації за темою 

Як завжди бути в формі 

Як правильно застосовувати 

лікувальну гімнастику 

Огляд пацієнта 

Виписування рецептів 

Симптоми захворювання 

Короткі відомості про прочитані 

події 

Оформлення непрямої мови 

12 

 Підготовка до іспиту 4 

 Всього:  100 

 

 

 

 

 

 

  



Розрахунок часу самостійної роботи 

№ 

з/п 
Види робіт Кількість годин 

1 
Опрацювання програмного матеріалу,що не 

викладалися на уроці 

МК1-13 

МК2-8 

МК3-10 

МК4-11 

МК5-4 

МК6-8 

2 Узагальнення класного питання МК2-2 

3 Узагальнення домашнього питання 
МК4-2 

МК6-2 

4 Підготовка до граматичного тесту 

МК1-3 

МК4-3 

МК5-3+3 

МК6-2 

5 Підготовка до модульного контролю 

МК1-4 

МК2-4 

МК3-4 

МК4-6 

МК5-4 

6 Підготовка до іспиту(підсумкове тестування) МК6-4 

 Всього 100 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 “Знайомства в групі” 

 

12 20    

1 

Перше вересня. Знайомство в групі. 

Зразок англійського речення. Порядок слів. 

Частини мови 
2     

1 Формули знайомства. Детермінанти іменника      

2 
Звідкіля ти. Країни і національності. 

Неозначений артикль 
     

2 Моє рідне місто(село). Означений артикль 2 3    

3 

Київ – столиця України. Відсутність артикля. 

Бюро знахідок. Мій багаж. Доконано-тривалий 

час. 

2 3    

4 

Я розмовляю іноземною мовою. Зустріч в 

аеропорту. Частини тіла(обличчя). Три форми 

дієслова 

2 3    

       

5 
Теперішній доконаний час. Я – спортсмен(про 

себе) 
2 4    

5 Минулий доконаний час. Моє училище.      

6 Граматичний тест 2 3    

 Модульний контроль  4    

       

 

 

Модуль 2 “Їдемо на спортивні змагання” 

 

12 14    

1 
Я їду на спортивні змагання. Частини тіла(торс) 

Теперішній, минулий, простий та тривалий часи 
     

1 

Місце yet, already в реченні. Частини 

тіла(кінцівки) 

Мої друзі по змаганню 

2 2    

2 
Теперішній доконаний та минулий простий часи 

Я – студент спортивного училища 
2 2    

3 
Частини тіла(узагальнення).  
Минулий доконано-тривалий час 

2 2    



4 Майбутні часи.       

4 
Узгодження підмета і присудка.  

Мої плани на майбутнє 
2     

5 
Моє відношення до спорту.  

None, no, neither…nor, either…or в реченні  
2 2    

6 

Види підметів. Ступені порівняння 

прикметників 

Узагальнення класного читання 

2 2    

 Модульний контроль  4    

 

 

Модуль 3 “Приізд до іншого міста. Пошук 

готелю” 

 

12 14    

1 Розміщення в готелі. Дієслово як додаток 2     

2 
Служби в готелі. В номері готелю. Дієслово 

need. Побудова питань. Розділові питання 
2 1    

       

       

3 Моя квартира. Квартира мого друга. 2 3    

       

4 

Узагальнення полілога №2 “В готелі”. 
Інфінітив, герундій. Займенник перед герундієм 

та інфінітивом. 
2 2    

5 Розмовна практика за ситуацією 2 4    

6 
Affirmative and negative agreement. Модульний 

контроль 
2 4    

 
Модуль 4 “У гостях” 

 
14 22    

1 
В гостях. Прийом гостя. Модальні дієслова can, 

may 
2     

2 

Характер і зовнішність людини. Гармонійно 

розвинута особистість, яка вона? 

Модальні дієслова must, have to, should, ought to 
2     

2 Замінники модальних дієслів      

3 Як прийняти гостя. Умовні речення 2 3    

       

4 

Навчання у вузі. Мій робочий день 

Умовні речення з wish(Hope). As if(though) в 

умовних реченнях. 
2 2    

5 Моя сім`я. Речення в минулому з wish 2 4    

5 
Домашні тварини. Дієслова used to. 

Узагальнення домашнього читання. 
     

6 
Запрошуємо до столу. Пригощаємо. 

Блюда(перші, другі, десерти, закуски) 
     

6 Харчування спортсменів 2 4    



       

 Граматичний тест Modals 2 3    

7 Модульний контроль  6    

 
  

 

  

Модуль 5 “Дозвілля” 

 

14 14    

1 
Заблукав у місті. Пошук готелю. 

Present, Past Simple, Continuous Tenses, Questions 
2     

2 

Розмова з міліціонером. 

Present Perfect, Perfect-Continuous Tenses, 

Questions 
2 2    

3 
Екскурсія по місту. 

Future-in-the-Past Tenses 
2     

4 
Граматичні часи активного стану 

Sequence of Tenses(тест) 
2 3    

5 
Вільний від змагання день. Пікнік. Одяг для 

відпочинку. Passive Voice. Simple Tenses 
2 2    

5 
Погода на вихідний. Passive Voice. Continuous 

Tenses 
     

6 
Пейзаж. Квіти. Дерева. Passive Voice. Perfect 

Tenses 
2     

6 Охорона навколишнього середовища      

7 Граматичні часи пасивного стану.(тест) 2 3    

 Модульний контроль  4    

       

 
Модуль 6 ”Здоров`я та спорт” 

 
16 16    

1 Симптоми захворювання. Непряма мова 2     

1 Хвороби. Ліки. Непряма мова (Statements)      

2 
Здоровий спосіб життя. Непряма 

мова(Commands) 
2     

3 
Здоров`я та спорт. Непряма мова(General 

Questions) 
2 3    

4 
У лікаря на прийомі.  

Непряма мова(Special Questions) 
2 3    

5 

Лікувальна гімнастика. Непряма 

мова(Requests). Adverbs and Pronouns in Indirect 

Speech. 
2 2    

6 Узагальнення домашнього читання 2 2    

7 Граматичний тест “Indirect Speech” 2 2    

7 Модульний контроль 2 2    

8 Іспит 2 4    

 ВСЬОГО 80 100    



8.  РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Модуль 

1 

Модуль 

2 

Модуль 

3 

Модуль 

4 

Модуль 

5 

Модуль 

6 

Іспит Сума 

13 13 20 20 13 13 8 100 

 
9. ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЯМ 

№ 

з/п 
Перелік видів контролю 

Кількість 

балів 

Модуль 1. «Знайомства в групі» 13 

1. 

2. 

3. 

4. 

Контрольне мовлення 

Граматичний тест 

Самостійна робота 

Модульний контроль 

0,5 (0,5 х 5) 

1,5 

3 

6 

Модуль 2. «Їдемо на спортивні змагання» 13 

1. 

2. 

3. 

4. 

Контрольне мовлення 

Усне й письмове контрольне мовлення (2.5) 

Самостійна робота 

Модульний контроль 

1 (1 х 4) 

2 

2 

5 

Модуль 3. «Приїзд до іншого міста. Пошук готеля» 20 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Контрольне мовлення 

Розмовна практика за ситуацією 

Узагальнення полілога  

Самостійна робота 

Модульний контроль 

1 (1 х 2) 

4 

1 

3 

10 

Модуль 4. «У гостях» 20 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Контрольне мовлення 

Домашнє читання 

Граматичний тест «Модальні дієслова» 

Самостійна робота 

Модульний контроль 

1 (1 х 4) 

1 

2 

3 

10 

Модуль 5. «Дозвілля» 13 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Контрольне мовлення 

Граматичний тест Sequence of Tenses 

Граматичний тест Passive Voice 

Самостійна робота 

Модульний контроль 

1 (1 х 2) 

1 

2 

2 

6 

Модуль 6. «Здоров’я та спорт» 13 

   

  1. 

 2. 

 3. 

4. 

Контрольне мовлення 

Граматичний тест 

Модульний контроль 

Самостійна робота                                                                                

1 (1 х 4) 

2 

5 

2 

 ІСПИТ    8 



                                                                                     

                 10. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
 

 

 

  

             

             I СЕМЕСТР 

 

     А                Відмінно 46-41,4 

     В                   Добре 41,3-36,8 

     С                   Добре 36,7-29,9 

     D                Задовільно 29,8-25,3 

     E                Задовільно 25,2-23,0 

    FX               Незадовільно 
з можливістю повторного складання 

22,9-16,1 

      F              Незадовільно 
з обов’язковим повторним вивченням 

                 дисципліни 

 

16-1 

 

        II СЕМЕСТР 

 

 

За  

шкалою  

ECTS 

          

        За національною шкалою 

 

    За шкалою ДФКС 

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 



 

 

11.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
1.Питання для підсумкового контролю. 

2. Варіанти комплексних контрольних робіт. 

3. Питання для самостійного опрацювання. 

4. Модульні контрольні роботи. 

5. 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 

спеціальностей”, 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, Мінськ, 

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. 

 

     Допоміжна 
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. 

                       Іспит  

     А                Відмінно 8-7,2 

     В                   Добре 7,1-6,4 

     С                   Добре 6,3-5,2 

     D                Задовільно 5,1-4,4 

     E                Задовільно 4,3-4 

    FX               Незадовільно 
з можливістю повторного складання 

3,9-2,8 

      F              Незадовільно 
з обов’язковим повторним вивченням 

                 дисципліни 

2,7-1 

 



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, Вища школа, 

1989р. С. Лагерлеф „Подорож Нільса”. 

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

 

 

13.ІНФОРМАЦІЙНІ  РЕСУРСИ 
 

Використовуються в електронному вигляді: 

 
1.Питання для підсумкового контролю. 

2. Варіанти комплексних контрольних робіт. 

3. Питання для самостійного опрацювання. 

4. Модульні контрольні роботи. 

5. Рейтингова система оцінювання 

Примітка: 
1.Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого 

навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни. 

Послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та 

засоби поточного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни 

розглядається на засіданні циклової комісії. Підписується головою циклової 

комісії і затверджується заступником директора вищого навчального закладу з 

навчальної роботи. 

3. Формат бланка А4 (210х297мм).  
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Модуль 1 

1. Who is this tall young man? 

2. Where are you from? 

3. Have you ever been to Kyiv? 

4. Look! Your group of sportsmen has just got off the plane. It's time to meet them. 

5. I see two sportsmen have different personalities. Which one is your acquaintance? 

6. You are a newcomer. Introduce yourself, please. 

7. What is your Sports College like? 

8. Do you do your daily dozen? What is it like? 

9. Is your luggage large? 

10.  You have lost your basket. 

11.  Do you say a college or the college? 

12.  Which is right: I found my basket or I have found my basket? 

13.  You are drawing a head. Comment your drawing, please. 

 

Модуль 2 

1. What do you do to keep fit? 

2. Do you know the parts of the body? 

3. I am glad that you have come to see me. Can you tell me about yourself and your 

friend, please? 

4. I see you have finished reading a book. What is is about? 

5. When can I say «a number of» and «the number of»? 

6. What is the English for «найпопулярніша» and «найновіша»? 

7. Do you speak English more or less better now? 

8. What are your plans for the future? 

9. What does the Olympic motto mean? 

10.  What is your attitude to sports? 

11.  Are there passive sportsmen? 

12.  I see you are an ambitious person. What will you do and what are you going to do 

tomorrow or in the nearest future? 

13.  How do you translate the word «yet»? 

 

Модуль 3 

 

1. Which hotel have you made reservation at? 

2. What is your room number? 

3. Are you satisfied with your room? 

4. Is it as comfortable as your room in your flat? 

5. Is your flat well furnished? 

6. What is your friend's flat like? 

7. What kind of services are there in your hotel? 

8. How to say «І я теж» in English? 

9. What is the difference between the phrases «He stopped to answer the phone» and 

«He stopped answering the phone»? 

10.  I can't find the necessary phrase « чи не так» in the dictionary. Help me, please. 



 

Модуль 4 

 

1. You have lost your friend. Describe him so that others could help you find him. 

2. How to meet a guest? 

3. How to be a guest? 

4. How to entertain your guest? 

5. I see a lot of photos on the wall. Are they the members of your family? 

6. Do you work or study? I hope your working day is far too busy? 

7. Do you keep pets? 

8. It's time to have dinner. Ask your guest to table. 

9. What is healthy food? 

10. What meals did you use to eat in childhood? 

 

Модуль 5 

1. What will you do if you get lost in a strange city? 

2. How to start a conversation with a policeman? 

3. During the excursion you have seen much interesting in the streets? 

4. What is the way to be safe in the streets? 

5. It's our day-off today. Are you glad? 

6. What shall we do at the picnic? 

7. What's the weather like today? 

8. Nature always attracts me. Do you know the names of the trees and flowers? 

9. How should people behave at picnics? 

 

Модуль 6 

1. How are you? 

2. You are unwell? How are you feeling? 

3. You are phoning the policlinic and asking the doctor to come and examine you. Tell 

them the symptoms of your illness? 

4. What medicine has the doctor prescribed? 

5. You are at the doctor's with the flu. 

6. What is remedial gymnastics for? 

7. How to be healthy and strong? 

8. Is there a difference between physical culture and sports? 

9. What did your sports instructor say? 

10.  What will you say to a person who is often ill? 
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Питання для підсумкового контролю 

 
 

1. How long have you been practising sports? 

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

3. What kind of specialist is your coach? 

4. What is your daily routine? 

5. Where are you from? How popular is sports in your town (village)? 

6. Have you ever been to Kyiv? 

7. What kind of sportsman are you? 

8. What is the function of your sports collеge? 

9. What is your attitude to sports? 

10.  Does your friend do any sports? 

11.  Human body is a marvel of construction. Do you agree? 

12.  How do you make reservation at a hotel if you go to another town for a competition? 

13.  What was your hotel room like? 

14.  What is your flat like? 

15.  Have you ever gone on a visit? How were you met? 

16.  Did they ask you about your family and sport traditions? 

17.  What is healthy food? 

18.  Did you have a day-off during your competition period? 

19.  What will you do if you get lost in a strange city? 

20.  Do you have a good visual sight? Do you remember your stay in another city? What 

have you seen there? 

21.  How to be safe if we have a busy traffic? 

22.  What is the weather like? 

23.  How are you? 

24.  If you are unwell, what are the symptoms of your illness? 

25.  What is the way to be always healthy and strong? 

26.  What is remedial gymnastics for? 

27.  What's the difference between sports and physical culture? 

28.  What's the difference between active and passive sports? 

29.  Do you learn elementary medicine at the collеge? 

30.  Do you follow anybody's example in sports? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНОТАЦІЯ 

 
До навчальної програми з курсу «Англійська мова» 

Напрям підготовки: молодший спеціаліст 

Спеціальність: фізична культура і спорт 

 

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 спілкуванням шляхом 

формування і розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та ії складових; 

 

б) виробити вміння фіксувати та передавати письмово необхідну інформацію; 

 

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 різноманітними 

цілями: ознайомлення, пошуку необхідної інформації, огляду, поглибленню вивчення 

теми, користуючись словником; 

 

є) в ході навчального процесу здійснювати подальший розвиток розумових 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. 

 

Зміст навчання в спортивному училищі залежить від соціального замовлення – вміти 

здійснювати усне та письмове спілкування в типових ситуаціях навчально-спортивної, 

побутової та культурної сфер. Зміст навчання структуровано у кілька компонентів, 

розподілених в окремі полілоги, як сфери спілкування. 

Англійська мова – одна із фахових дисциплін в училищі. Вивчається спортивна 

лексика. Курс пов'язаний із анатомією, методикою проведення уроків фізичної 

культури, історією спорту; вивчаються різні види спорту. 

На курс вивчення англійської мови відведено 180 годин. З них 80 годин на аудиторні 

заняття, 100 годин відведено на самостійну роботу студента.  

 

 



Рецензія на навчальну програму                  

«Англійська мова» 

 
Навчальна програма «Англійська мова» є нормативною дисципліною 

гуманітарного циклу підготовки навчального плану Дніпропетровського вищого 

училища фізичної культури за освітньо-кваліфікаційним рівнем «підготовки 

молодшого спеціаліста», спеціальністю  017  «фізична культура і спорт», галузь знать 

01 «Освіта». 

Мета викладання дисципліни - сприяти оволодінню студентами  іншомовним 

міжкультурним спілкуванням шляхом формування і розвитку міжкультурної 

комунікативної компетенції та її складових і удосконалення одержаних в школі 

граматичних умінь та навичок. 

Навчальна програма розрахована на 180 годин,з яких 80- аудиторні заняття і 100 

годин відведено на самостійну роботу студентів. 

Програма складається з шести  основних розділів . Всі розділи об’єднані 

наскрізним сюжетом імпровізованого повсякденного побутового спілкування в рамках 

універсальних стереотипів мовленнєвої поведінки студентів-спортсменів в бесіді на 

такі теми, як знайомство, моє місто, Київ, житлові умови, зайнятість, відпочинок, 

від’їзд на спортивні змагання, готельні номери, здоровий спосіб життя, професійний 

спорт та інші. Кожний розділ супроводжується вивченням граматичного матеріалу. В 

поєднані з новим лексичним матеріалом розділи програми являють собою індуктивний 

мотиваційний зразок для тренувальної та мовленнєвотворчої роботи, оскільки велика 

увага приділяється практичній стороні навчання. 

Виносяться питання для підсумкового контролю, рекомендується необхідна 

література. 

Послідовність розділів, їхні простота, доступність і зручність у оволодінні 

тематикою дозволять студентам набути практичних навичок для подальшої роботи в 

галузі фізичного виховання. 

Курс пов’язаний з анатомією, методикою проведення уроків фізичної культури, 

історією спорту, визначаються різні види спорту. 

 

 

 

 Рецензент : 

 

Заступник директора з навчальної роботи 

вчитель-методист вищої категорії                                                     О.В.Зайцева 
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Модуль 1 

«Знайомства в групі» 

Практичне заняття № 1 

Тема: Перше вересня. Знайомство в групі. Формули знайомства. Зразок англійського речення. 

Порядок слів. Частини мови. Детермінанти іменника. 

Мета: Ознайомити студентів із завданнями навчання на першому курсі. Спрямувати на 

систематичну, творчу роботу протягом року. Практикувати студентів у вживанні лексики за темою 

зайняття. Націлити студентів на побудову запитань, які вимагають активної розумової діяльності. 

Виховна: Зацікавити студентів дисципліною. Виховувати прагнення отримувати нові знання 

самостійно.  

Методи навчання: практичні, словесні.  

Дидактичні засоби навчання: підручники, TOEFL, художня література, граматичні таблиці. 

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. 

 

Зміст основної частини завдання:  

1. Завдання курсу на рік і на I семестр. 

2. Як працювати над завданням для самостійної роботи. 

3. Введення в тему - полілог № 1. 

«Розмова з гідом. Приїзд до іншого міста» 

4. Читання в класі («Pinoccio»), глава 1-3. 

5. Виконання вправ до прочитаного. Формули погодження, непогодження. 

6. Граматика. Узагальнення і систематизація. 

7. Вільна бесіда:  

- Introduce yourself, please. 

- Why have you come to study at our college? 

- What’s your score in English? Why such a mark? 

- Is it more difficult to study this year than at school? 

- Is it difficult to learn English? Why? 

- What’s your progress in sports? 

- What are your first impressions of the day? 

- What lectures did you have today, yesterday? 

- Which discipline do you like? 

8. Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: В.М.Тимонова «Английский язык », стор. 27;52 

                      Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.46 

                      TOEFL, стор.42 

                      Т.Н. Ігнатова «Інтенсивний курс, урок 1, ст.9 

                      К.Коллоди  «Pinoccio», стор.5-10 

                      В.К.Шпак «English for Everyday Communication», стор.10-14 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 2 

Тема: Звідкіля ти? Країни і національності. «Моє рідне місто (село)» 

Неозначний і означений артиклі. 

 

Мета: Формувати у студентів уміння розповідати про своє рідне місто (село). Націлити студентів на 

позитивне ставлення до громадського надбання та матеріальних цінностей у рідному місті (селі). 

Тренувати студентів у вживанні артиклів. Розвивати навички спонтанного мовлення. 

Виховна: Викликати бажання досконаліше вивчати краєзнавство англійською мовою. 

Методи навчання: практичні, словесні, наочні.  

Дидактичні засоби навчання: підручники, TOEFL, художня література, граматичні таблиці, схеми, 

гра доміно-артиклі. 

 

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. 

 

Зміст основної частини завдання:  

 

1. Полілог № 1, тренування у спілкуванні 

     «Знайомство в групі». Віртуальні герої подій. 

     Маски ідентифікації героїв. 

2. Читання в класі «Pinoccio», глави 7-10. 

Виконання вправ до прочитаного. Поточний контроль виконання роботи. 

3. Граматика. Узагальнення і систематизація. Гра «Доміно-артиклі». 

4. Вільна бесіда: 

- Where are you from? 

- What is your town (village) like? 

- What does its name mean? 

- Where is it situated? 

- When was it founded? 

- Is its history interesting? 

- What attractions are there in your town? 

- Is sport popular there? 

5. Контрольне мовлення  «Моє рідне місто (село)» 

6. Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: В.М.Тимонова «Английский язык », стор. 27;52 

                      Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», ст. 41-42 

                      TOEFL, стор.44-46 

                      Т.Н. Ігнатова «Інтенсивний курс, урок 1, ст.9 

                      К.Коллоди  «Pinoccio», стор.5-10 

                      В.К.Шпак «English for Everyday Communication», стор.207-219 

                 В.В. Дегтярьова « English», стор. 86 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 3 

Тема: Київ – столиця України. Бюро знахідок. Мій багаж. Відсутність артикля. Доконано – 

тривалий час. 

Мета: Продовжити формування комунікативних навичок студентів. Закріпити в мовних зразках, 

виразах лексичний мінімум за темою зайняття. Розвивати мовленнєву реакцію, творчу уяву. Вчити 

вилучати основну інформацію.  

Виховна: Виховувати пошану до столиці рідної країни. 

Методи навчання: практичні, словесні, наочні.  

Дидактичні засоби навчання: підручники, TOEFL, види Києва, пісня «Allowetta». 

 

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. 

 

Зміст основної частини завдання:  

 

1. Вільна бесіда «Екскурсія по Києву»: 

- Have you ever been to the capital of Ukraine? 

- What do you know about Kyiv? 

- What is the origin of its name? 

- How old is Kyiv? 

- What can you say about its centre? 

- Is it a sports centre? 

- Can you tell us about your favorite city in our country?  

2. Полілог № 1, пілотне мовлення із зміною ролей. Приїзд до Києва (трансформація полілога 1).  

Гід вітає групу. Розповідає що група побачить під час екскурсії по місту: You   are going to see 

(to visit, to watch)… 

Питання групи щодо деяких будівель, вулиць, пам’ятників: 

     What's the history of that building? 

     Which is the oldest street in Kyiv? 

     Why are there so many churches? 

     When did The Sports Palace appear? 

3. Контрольне мовлення за темою «Київ» 

4. «Бюро знахідок. Багаж». Міні-діалоги «Загубив валізу». 

5. Читання в класі «Pinoccio», глави 11-12. Поточний контроль виконання роботи. 

6. Граматика. 

7. Частини тіла (обличчя). Пісня «Allowetta». 

8. Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: TOEFL, стор.46-48 

                      К.Коллоди  «Pinoccio», стор.33-37 

                      В.В. Дегтярьова « English», стор. 22-23 

                      Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.22-23; 119 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 4 

Тема: Я розмовляю іноземною мовою.  

            Зустріч в аеропорту. Частини тіла (обличчя).  

            Три форми дієслова. 

 

Мета: Розвивати уміння логічно висловлювати свою думку в полілогах та групових формах роботи. 

Продовжити роботу із систематизацією вживання артикля, трьох форм дієслів. Розвивати швидкість 

мислення. 

Виховна: Ставлення до себе та інших людей; вміння активно сприймати і коментувати ситуацію.  

Методи навчання: практичні, словесні, уявлення. 

Дидактичні засоби навчання: підручники, граматичні таблиці, ілюстрації. 

 

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. 

 

Зміст основної частини завдання:  

 

1. Контрольне мовлення «Я розмовляю англійською мовою. Зустріч в      

         аеропорту міста Дніпро» (знайомство з гідом і між собою). 

2. Імпровізований урок анатомії. Частини тіла (обличчя) 

- What science is anatomy? 

- Do you know the names of the parts of the body in English? Let's take the head only. 

- What's the origin of its name? 

- The song «Allowetta» 

- What is the nose  

-         are      eyes  

-                    ears  

                        mouth  

-                    cheeks  

     3. Читання в класі «Pinoccio», глави 13-14. Поточний контроль виконання роботи. 

     4. Граматика. Узагальнення і систематизація. 

     5. Підведення підсумків заняття.  

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література:  В.М. Тимонова «Английский язык», стор. 56 

                        В.В. Дегтярьова « English», стор. 22-23 

                        В.К.Шпак «English for Everyday Communication», стор. 22 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття № 5 

Тема: Я – спортсмен (про себе). Моє училище. Фіззарядка. 

         Теперішній і минулий доконані часи. 

 

Мета: Розвивати культуру мовлення і письма за темою зайняття у різних нестандартних ситуаціях. 

Спрямувати студентів на доповнення, уточнення інформації в ході групової роботи. Тренувати 

вживання теперішнього та минулого доконаного часів. 

Виховна: Повага та вдячність до свого училища. Акцентувати увагу на щоденну фіззарядку, яку не 

слід ігнорувати. 

Методи навчання: практичні, словесні, порівняння, навчальна проблема, самостійна, керована 

вчителем робота. 

Дидактичні засоби навчання: наявність училища, граматичні таблиці. 

 

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. 

 

Зміст основної частини завдання:  

1. Контрольне мовлення з теми «Я – спортсмен» 

2. Вільна бесіда. Сприйняття й усвідомлення інформації за темою зайняття: 

- What is the difference between our sports collеge and a usual secondary school? 

- What education does it give? 

- What kind of specialists will you be? 

- Do you know when the collеge was founded? 

3. Контрольне мовлення за темою «Моє училище» 

4. Аналіз вживання артиклів та прийменників у тексті «Училище». 

5. Читання в класі «Pinoccio», глави 21-23. Поточний контроль виконання завдань. 

6. Фіззарядка 

 

Hands on hips,               Touch your ears,               Hands high up in the air, 

Hands on knees,             Touch your nose,              At your sides, at your hair 

Hands behind you,         Touch your heels,             Hands high up as before, 

If you please.                 And touch your toes.         And you clap 1,2,3,4. 

 

 

7. Граматика. Узагальнення і систематизація. 

8. Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор. 109-110, 114 

                      TOEFL, стор.55-60                       

                      К.Коллоди  «Pinoccio», стор. 53-62  

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 6 

Тема: Граматичний тест. Модульний контроль. 

            

Мета: Спрямувати студентів на самостійні письмові висловлювання на основі контрольних питань за 

модулем №1. Перевірити рівень начальних досягнень студентів у вживанні граматичних часів 

активного стану. 

Виховна: Самостійність і творчий підхід до завдання; здатність до мовного самоконтролю 

Методи навчання:  письмовий, повідомлюючий, самостійний. 

Дидактичні засоби навчання: збірник вправ питання модулю №1 

 

ЗМІСТ 

 

1.   Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми і мети завдання. 

3. Мотивація навчальної діяльності. 

4. Формування умінь і навичок студентів. 

 

Зміст основної частини завдання:  

1.Вживання артиклів. 

2.Прийменники місця і руху. 

3.Граматичні часи Simple, Progressive, 

                                Perfect, 

                                Perfect – Continuous 

         4.Самостійне виконання граматичної контрольної роботи 

 

№ № 266, 267        стор.222 

№ № 268, 269        стор.223,224 

№ № 270, 271        стор.225 

№      272, 273        стор.226, 229 

№      274,275         стор.228,229 

№ № 276                стор.230 

№      277,278         стор.231,232 

№      279                стор.232 

 

5. Модульний контроль, письмова робота. 

6. Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: Ю.Голіцінский «Збірник вправ»стор.222-233. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 2 

«Їдемо на спортивні змагання» 

Практичне заняття № 1 

Тема: Я їду на спортивні змагання. Частини тіла(торс). Present and Past Simple, and Progressive Tenses. 

Мета: Розвивати непідготовлене мовлення за темою зайняття методом мобілізації мовних зразків. 

Навчити студентів переносити знання та навички в нові ситуації через проблемно-пошукову 

діяльність. 

Виховна: Розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як 

засобом спілкування.Толерантність,ввічливість і повага до людей,гостем яких ви є. 

Методи навчання: словесні, інформативно-повідомлючі. 

Дидактичні засоби навчання: підручники, TOEFL, граматичні схеми, власні малюнки 

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 subjects do you study at the sports college? 

- Are they of any importance? 

- Why must you study English? 

- How often do you have sports trainings? 

- What do you do at the intensive training session? 

-Are you satisfied with your studies at the college? 

2.Введення в тему - полілог № 2 

- What is your room number? 

- What is it like 

- Is it as comfortable as your room in your flat 

- Which do you prefer: a single room or a double one? 

3.Мовленнєва ситуація коло друзів 

- How many of your teammates go to another town for competitions? 

- Who of them is your best friend? 

- Do you have much in common? 

- What kind or sports has he chosen? 

- Why does he prefer this very kind of sports? 

- What is his progress in sports? 

4.Частини тіла(торс).  

5.Читання в класі («Pinoccio»), глава 27-30 Поточний контроль виконання завдання. 

6.Частини тіла (кінцівка). 

 «Human Body is а Marvel of Construction» 

7.Граматика. Узагальнення і систематизація. 

8.Підведення підсумків заняття 

Видача завдання для самостійної роботи. 

Література: Т.Н. Ігнатова «Інтенсивний курс», урок 2. 

                      К.Коллоді  «Pinoccio», стор.71-83 

                      В.В Дегтярьова «English», стор.72 

                      Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.78,87,91,100 

                      TOEFL, стор.53, 55, 56 

 

 

 

 



Практичне заняття № 2 

Тема: Я - студент спортучилища. Present Perfect and Past Simple Tenses.   

Мета: Вчити застосовувати логічні операції з елементами аналізу тексту. Практикувати студентів у 

постановці Wh-питань, відповіді давати згідно із мовним матеріалом за темою зайняття. Тренувати 

студентів у вживанні Present Perfect у порівнянні з Past Simple.  

Виховна: Підвищення інтересу до вивчення іноземної мови шляхом демонстрації практичного 

значення теми. Вчити уважно слухати презентації теми. 

Методи навчання: словесні, практичні, еврестичні. 

Дидактичні засоби навчання: схема побудови питань, TOEFL, художня література «Oxford Practice 

Grammar», «John Eastwood» 

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.Пілотна бесіда за темою самостійної роботи. 

2.Практика в спілкуванні за полілогом № 2. (в номері готеля серед друзів) 

3.Гра « Здогадайся хто я» (відомий вчений, чемпіон, письменник, викладач училища) – постановка 

yes/no питань. 

4.Бесіда-розпитування «В групі новий студент» Постановка загальних та спеціальних питань. 

5.Контрольне мовлення за темою «Я - студент спортучилища ». 

6.Читання в класі «Pinoccio». Поточний контроль виконання роботи. 

7.Граматика. 

Теоретична частина:  

1. Правила вживання Past Simple. Дієслівні маркери 

2. Правила вживання Present Perfect. Дієслівні маркери 

Практична частина: виконання вправ стор. 20-23 «Oxford Practice Grammar», «John Eastwood» 

8.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

Література: Т.Н. Ігнатова «Інтенсивний курс», урок 2. 

                      TOEFL, стор.58 

                  К.Коллоди  «Pinoccio», стор.90-100 

Підготуватись до узагальнення частин тіла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 3 

Тема: Частини тіла(узагальнення). Past Perfect - Continuous Tense. 

Мета: Залучити студентів до узагальнення теми, спонукати всю групу до уточнення, доповнення, 

виправлення висловлювань за темою зайняття. Формулювати опорні пункти плану. Рольова гра: 

підготовка до заліку. 

Виховна: Турботливе ставлення до зміцнення здоров’я, особистої гігієни 

Методи навчання: словесні, демонстративні, інформативно-повідомлюючі, спонукаючі, діалог. 

Дидактичні засоби навчання: самі студенти, ілюстрації, ляльки, граматичні таблиці, підручник, 

дошка, «Oxford Practice Grammar», «John Eastwood» 

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. Вправа співробітництва за темою завдання по розділам: обличчя, торс, кінцівки (студенти 

малюють на дошці за завданнями групи) 

2.Узагальнення частин тіла 

- Is human body a marvel of construction? 

- What joins the head to the body? 

- What parts does the arm/leg consist of? 

- What do we breethe with? 

-                      hear  

-                      see  

-                      speak  

-                      think  

- Why do we say in Russian «Душа в пятки ушла»  

- What parts of the body are important for rowing? 

-                                                                   football? 

-                                                                   volleyball? 

3. Колективне складання діалогу «Завтра урок анатомії». 

4. Узагальнення частин тіла – звіт у формі діалогу, трилогу, полілогу за вибором студентів. 

5.Граматика. 

Теоретична частина:  

1. Правила вживання Past Continuous. Дієслівні маркери 

2. Правила вживання Past Perfect. Дієслівні маркери 

Практична частина: виконання вправ стор. 23-25; 30-31 «Oxford Practice Grammar», «John Eastwood» 

6.Підведення підсумків заняття 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

Література: Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.78, 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття № 4 

Тема: «Мої плани на майбутнє». 

           Майбутні часи. Узгодження підмета і присудка. 

 

Мета: Практикувати студентів у роботі із TOEFL за граматичною темою уроку. Акцентувати 

студентів на їх прагнення до опанування професіями, пов’язаними із спортом. Націлювати студентів 

на самоаналіз продуктивної фізичної праці на тренуваннях. 

Виховна: Зорієнтованість на вибір професії. Гармонійна єдність розвитку мислення, почуттів, волі, 

прагнення. 

Методи навчання: словесні, практичні. 

Дидактичні засоби навчання: підручник, TOEFL, «Oxford Practice Grammar», «John Eastwood», 

граматичні схеми. 

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 are you going to do after finishing the college? 

- What is sports to you? 

- What is active sports / passive sports? 

- How do you understand the phrase “a companion of longavity” 

- What are winter kinds of sports? 

- What ball games do you know? 

- What helps cultivate a lot of kinds of sports in our country? 

- What sports facilities do you have at your disposal at our collage? 

- What kinds of sports doctors do you know? 

- How many people work at our college medical block? 

- How often do sportsmen undergo medical examination? 

- Would you like to become a sports doctor? 

2.Колективні складання мікродіалога на базі даних питань за темою заняття. 

3.Мікродіалоги «Мої плани  на майбутнє». 

4.Читання текста, стор.33 і виконання вправ. 

5.Граматика. Майбутні часи. 

Теоретична частина:  

Утворення і вживання майбутніх часів. 

Практична частина: виконання вправ стор. 46-47 «Oxford Practice Grammar», «John Eastwood» 

6. Узгодження підметка і присудка; теоретична частина і приклади (TOEFL стор. 60-62). 

7 .Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи. 

Література: Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.78, 121 

                      В.М. Тимонова «Английский язык», стор. 33,41 

                      TOEFL, стор.60-62; 66 

                      В.В Дегтярьова «English», стор.49 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 5 

 

Тема: «Моє відношення до спорту ». 

           None, no, neither...nor, either…or в реченні. 

 

Мета: Продовжувати формування комунікативних навичок студентів. Закріпити в умовних зразках, 

виразах лексичний мінімум за темою зайняття. 

 

Виховна: Виховувати ціннісні орієнтації 

 

Методи навчання: словесні, інструктивні, монологічні 

 

Дидактичні засоби навчання: TOEFL, художня література, текст 

 

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.Виклад самостійної роботи студентів 

2.Моє відношення до спорту. 

3.Постановка питань до кожного речення. Складання тезів за текстом. 

4.Артиклі, прийменники в тексті. 

Види підметів. Ступені порівняння прикметників в тексті. 

5.Контрольне мовлення за темою заняття. 

6.Граматика. Подвійні прийменники. 

7.Класне читання «Pinoccio» - узагальнення і систематизація змісту 

8.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: TOEFL, стор.62-63 

                      текст «Моє відношення до спорту ». 

                      К.Коллоди  «Pinoccio», стор.102-113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 6 

 

Тема: Узагальнення класного читання. Модульний контроль.  

           Види підметів. 

           Ступені порівняння прикметників. 

 

Мета: Практикувати самостійну роботу студентів із текстом класного читання, формуючи опорні 

пункти плану, тези, конспекти, спонукаючи до аналізу змісту прочитаного. Самостійні письмові 

висловлювання за контрольними питаннями модуля №2 

 

Виховна: Самостійність і творчий підхід  до завдання. Здатність до мовного самоконтролю. 

Методи навчання: письмовий, повідомлюючий, створення відчуття успіху, тестовий метод перевірки 

знань. 

 

Дидактичні засоби навчання: художня література, питання модуля №2 

 

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.Узагальнення класного читання за текстами на стор. 10, 28, 38, 54, 64, 92 

 

2. «Моє відношення до спорту», письмове мовлення, як вклад самостійної роботи студентів 

 

3.Види підметів (визначити в тексті) 

 

4.Ступені порівняння прикметників (підкреслити в тексті) 

5. Модульний  контроль, письмова робота. 

6. Підведення підсумків заняття. 

 

 

Видача завдання для самостійної роботи. 

 

Література: К.Коллоди  «Pinoccio», стор.10,28,38,54,64,92 

                      TOEFL, стор.109,116, 60, 64 

                      Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.74-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 3 

«Приїзд до іншого міста. Пошук готелю» 

Практичне заняття № 1 

 

Тема: Розміщення в готелі. 

           Дієслово як додаток. 

 

Мета: Ознайомити студентів із типами готелів, гостевих домів, дорматорієв та інших спальних місць 

в Україні та закордоном. Вчити правильно бронювати кімнату (місце), заповнювати формуляри, 

бланки. Практикувати спонтанне мовлення на основі опису умов проживання в готелі. 

 

Виховна: Розуміння важливості володіння іноземною мовою як засобом спілкування 

 

Методи навчання: створення ситуацій репродуктивний словесний 

 

Дидактичні засоби навчання: ілюстрації, бланки, проспекти, уявна ситуація, художня література,  

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.Введення в тему - полілог № 2. 

2.Імітація. 

3.Розмовні формули «Як пройти» 

4.Прийменники місця при описі меблів 

5. Контрольно-перевіряча бесіда як закріплення матеріалу 

- What is your room number? Do you like it? 

- Why don’t you like odd numbers? 

- What is better: a single or a double room? 

- What is your telephone number? 

- How do you like your room? 

- What view is there out of the window? 

- Is your room well-furnished? 

 

6.Домашнє читання «Selections». 

7.Граматика: дієслово як додаток (TOEFL, стор. 74, впр.13) 

 

8.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

Література: В.М. Тимонова «Английский язык», стор. 220-222 

                      Т.Н. Ігнатова «Інтенсивний курс», урок 2, стор.36 

                      TOEFL, стор.74 

                      Т.Є.Некряч «Selections», стор.3 

          

 

 

 

               



Практичне заняття № 2 

 

Тема: Служби в готелі. В номері готеля. Дієслово need. Побудова питань. Розділові питання. 

            

Мета: Націлити студентів на складання інтерв’ю за темою зайняття. Сприяти розвитку уміння 

співпраці. Акцентувати увагу студентів на побудову питань. Затренувати розділові питання. 

 

Виховна: Виховувати культуру спілкування, прийняту в цивілізованому світі 

 

Методи навчання: опори на життєвий досвід частково-пошукового створення ситуацій 

 

Дидактичні засоби навчання: підручники, уявна ситуація, художня література, TOEFL 

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.Імпровізований полілог «Розміщення в готелі». Заповнення анкети. 

2.Служби в готелі. Еврестична бесіда 

- Where can you renew your clothes? 

- Where can you buy railway tickets home? ( a magazine or a newspaper?) 

- If you are hungry where do you go? 

- You need to change your money for another currency. 

- You need to cut your hair. 

- You need to have your skirt washed. 

3.Домашнє читання «Selections». Поточний контроль виконання роботи 

- What is the title of the story you are reading? 

- Who is the author? 

- What can you say about Conan Doyle? 

- Who is the main hero of the story? 

- What is he like? 

- How does the story begin? 

- What happened to his friend? 

- What plan did the council work out? 

4.Дієслово need (TOEFL, стор.76) 

5.Побудова питань. Розділові питання. 

6.Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи 

Література: В.К.Шпак «English for Everyday Communication», стор.31 

                      Т.Н. Ігнатова «Інтенсивний курс», урок 2 

                      Т.Є.Некряч «Selections», стор.4 

                      Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.195-198, 201-202 

                      TOEFL, стор. 75-76, 77-81 

                        В.К. Шпак «English for Everyday Communication», стор.72-76,64 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 3 

 

Тема: Моя квартира. Квартира мого друга. 

            

Мета: Сприяти розвитку уміння співпраці. Націлити студентів на складання інтерв’ю за темою 

зайняття. Акцентувати увагу студентів на побудові питань. 

 

Виховна: Виховувати культуру спілкування, прийняту в цивілізованому світі 

 

Методи навчання: словесний, спонукальний, репродуктивний 

 

Дидактичні засоби навчання: ілюстрація, підручники, TOEFL 

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.Систематизуюча бесіда «Моя квартира» 

- What is your address? 

- What floor do you live on? 

- What conveniences are there in your house? 

- Is your flat comfortable? 

- What view does it face? 

- How can I get to your house from the railway station? 

- How many rooms does your flat consist of? 

- Where do you keep your books? 

- Have you got a room of your own? 

- Is it well furnished? 

2. Контрольне мовлення «Моя квартира». 

3. Спонтанне мовлення «Квартира мого друга» за зразком в формі діалогу, монологу (за вибором 

студентів) 

4.Граматична вправа на займенники 

5.Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи 

Література: В.К.Шпак «English for Everyday Communication», стор. 64 

                     Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.59-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 4 

 

Тема:Узагальнення полілога №2 «В готелі». Інфінітив. Герундій. 

          Займенник перед герундієм та інфінітивом. 

            

Мета: Сприяти виробленню позитивних мотивів навчальної діяльності при узагальненні полілога. 

Повторити інфінітив та його конструкції. Затренувати утворення та вживання інфінітивних 

конструкцій у мовленні на базі ситуацій. 

 

Виховна: Уміти пояснювати суть явищ та використовувати їх у практичній діяльності. Виховувати 

потяг до знань 

Методи навчання: наочні, словесні, спонукальні. 

Дидактичні засоби навчання: ситуації, підручник, художня література 

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.Узагальнення полілога №2 «В готелі». Коментування ситуацій 

1) You are in Kyiv for a short visit. Make up a programme of the time. Include     museums and exhibitions, 

a theatre and an evening walk.  

2) You are going to send a postcard to your friend. Buy it at the post-office. 

3) Ask the manager of the hotel to change your room. Explain why it is not convenient for you (a pianist 

occupies the room on the right, and a singer – on the left). 

4) You have made a round of services at the hotel. You have been to the hair-dresser's  (barber's), booking-

office, cleaner's and to the news-stand. Back in your room you see that your papers are missing. Maybe you 

have left them somewhere. Telephone every service, introduce yourself, explain the situation and ask if the 

papers are there. 

5) Make a plan of your room to be sent home. Talk to your friend about it. 

6) Ситуація: your roommate asked you to buy the latest sports newspaper, a souvenir and a return ticket to 

Odessa. You need to have your hair cut. The services are on different floors. How did you manage to do 

everything? 

7) Ситуація: You and your two friends decided to have lunch. Then you need to have your sports suit 

washed. One of your friends wants to have his jacket cleaned. The other friend dreams of buying a souvenir. 

2.Домашнє читання. Поточний контроль виконання роботи 

3.Граматика, впр.14, стор. 74 (TOEFL) 

4. Інфінітив. Герундій. (Е.А.Баженова, стор.248,262 

5.Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Т.Є.Некряч «Selections», стор.4-5 

                      TOEFL, стор.74 

                      Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.262, 248 

                      В.К.Шпак «English for Everyday Communication», стор. 178,209 

                      Ю.Голіцінський «Збірник вправ», стор.273-274 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 5 

 

Тема: Розмовна практика за ситуацією. 

            

Мета: Прещеплювати усвідомлення можливості вживання герондія та герондіальних конструкцій у 

мовленні. Націлити студентів на правильне узгодження підмета і присудка. 

 

Виховна: Сприяти баченню краси англійської мови.  

Методи навчання: інструктивно-практичний, інформаційно-повідомлюючий 

Дидактичні засоби навчання: контрольні, ситуативні, завдання, художня література 

 

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 ситуаціями 

I. Ситуації №№ 1,2,3,4 –стор.72 

II. Ситуації №№ 1,2,3,4 –стор.80 

III. Ситуації №№ 1,2,3,4,5 –стор.90 

2.Домашнє читання. Контрольно-перевіряюча бесіда 

 

- Why did Tom and Jack want to hire a boat? 

- What was the weather like that day? 

- Who was standing on the bridge? 

- Was he serious? 

- Why did Jack decide to row himself? 

- What happened? 

- Was the river deep? 

- Could he really drown? 

- What is the end of the situation?  

 

3.Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: В.К.Шпак «English for Everyday Communication», стор. 72,80,90 

                      Т.Є.Некряч «Selections», стор.6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 6 

 

Тема: Affirmative and Negative Agreement. Модульний контроль 

            

Мета: Спрямувати студентів на самостійні письмові висловлювання на основі контрольних питань за 

модулем №3. Перевірити рівень начальних досягнень студентів у вживанні граматичних часів 

активного стану. За питаннями модуля №3 

 

 

Виховна: Самостійність і творчий підхід до завдання, здатність до мовного самоконтролю 

 

Методи навчання: письмовий, повідомлюючий 

 

Дидактичні засоби навчання: TOEFL, питання модуля №3 

 

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.Стверджувальні погодження, впр.18 (TOEFL) 

 

2.Заперечні погодження, впр.19,2 (TOEFL) 

 

3. Модульний контроль. Самостійна робота з питаннями модуля №3 

 

4.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література:  TOEFL, стор.81-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модуль 4 

«У гостях» 

Практичне заняття № 1 

 

Тема: У гостях. 

           Модальні дієслова can, may. 

 

Мета: Розвивати уміння співпраці на базі теми зайняття. Повторити модальні дієслова. Практикувати 

студентів у вживанні дієслів can, may, must та їхніх замінників в усному та письмовому мовленні. 

 

Виховна: Ввічливе, толерантне ставлення до людей. Додержуючись етикету. 

 

Методи навчання: репродуктивний, проблемного виконання завдання, рольова гра 

Дидактичні засоби навчання: підручники, уявна ситуація 

 

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.Введення в тему - полілог № 4 «Прийом гостя». 

2.Імітація із зміною ролей. Поточний контроль виконання завдання. 

3.Модальні дієслова саn, may. 

4.Минулий час, майбутній час дієслів. Замінники модальних дієслів 

5.Скорочена форма заперечення. 

6.Виконання вправ на модальні дієслова: Ю.Голіцинський, стор.401,403 

7.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: В.М. Тимонова «Английский язык», стор. 220-222 

                      Т.Н. Ігнатова «Інтенсивний курс», урок 2, стор.36 

                      TOEFL, стор.74 

                      Т.Є.Некряч «Selections», стор.3 

                 Ю.Голіцинський, «Збірник вправ», стор.401,403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття № 2 

 

Тема: Характер і зовнішність людини. Гармонійно-розвинута особистість, яка вона? 

           Модальні дієслова must, have to, should, ought to. Замінники модальних дієслів. 

Мета: Продовжувати практику вживання модальних дієслів та їхніх замінників на базі прав та 

ситуацій. Акцентувати увагу студентів на таких рисах характеру спортсменів, які сприяють прогресу 

у спорті. 

 

Виховна: Виховувати взаємну повагу в сім’ї, в колективі. Ставлення до себе. 

 

Методи навчання: словесні, практичні, наочні 

Дидактичні засоби навчання: підручники, вправи 

 

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.Абетка опису людини та характеру. 

2.Кого можна назвати гармонійно-розвинутою особистістю 

3.Опис друга, його зовнішність і характер 

4.Модальні дієслова, їх значення. Виконання вправ, стор.406, 436, Ю.Голіцинський 

5.Домашнє читання.  

Систематизуюча бесіда 

- Why did the people run away? 

- Who did not lose his head? 

- Has Jack really returned to life? 

- Why did Tom tell the people his address? 

- What was interesting in the newspaper? 

- Why did Jack return home? 

- Where did they carry Jack? 

- Who was in the room? 

- Who issued bulletins out of the window? 

- What was Marshall Hall's method like? 

- How did Tom try electricity? 

- Was there a result? 

- What was the reaction of Jack? 

6.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  специальностей», стор.131 

                        В.К.Шпак «English for Everyday Communication», стор.37-41,164 

                       TOEFL, стор.104-106 

                             Ю.Голіцинський, «Збірник вправ», стор.406-412, 436-442 

                       Т.Є.Некряч «Selections», стор.7-9 

 

 

 

 



Практичне заняття № 3 

 

Тема: Як прийняти гостя. 

            Умовні речення. 

 

Мета: Виховувати культуру спілкування на основі ситуацій за темою зайняття. Опрацювати умовні 

речення трьох типів. 

 

Виховна: Сприяти нагородженню дружніх стосунків в групі. 

 

Методи навчання: словесні, репродуктивні, створення ситуацій, учбова гра 

Дидактичні засоби навчання: підручники, уявні ситуації, TOEFL, гра «Умовны речення» 

 

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 зайняти гостя - контрольне мовлення, як виклад самостійної роботи студентів 

 

2.Умовні речення I типу. 

 

3.Умовні речення II типу. 

 

4.Умовні речення III типу. 

 

5. Гра «Умовні речення трьох типів» 

 

6.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Т.Н. Ігнатова «Інтенсивний курс», урок 3, стор.63 

                      Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.204 

                      TOEFL, стор 92-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 4 

 

Тема: Мій робочий день. Навчання в вузі. 

           Умовні речення з wish (hope), (as if). 

 

Мета: Розвивати уміння переносити знання на нові ситуації через проблемно-пошукову діяльність. 

Аналізувати навчання у вузі США, Британії та Україні – спільне, відмінності. Тренувати студентів у 

вживанні умовних речень з as if, wish, hope. 

 

Виховна: Виховувати здатність правильно планувати свій робочий день 

Методи навчання: словесні, інформаційно-повідомлюючий 

Дидактичні засоби навчання: підручник, TOEFL, годинник 

 

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. Фронтальне мовлення ланцюжок  «What do you usually do at ….? 

2. Колективне складання інформації «Мій робочий день. Навчання в вузі». Навчання в вузі США, 

Британії, Україні. 

3.Контрольне мовлення «Мій робочий день» в формі монолога, діалога, трилога (за вибором 

студентів) 

4.Умовні речення з wish (hope), (as if). TOEFL, стор. 96-97 

5. Виконання вправ, Ю.Голіцинський, стор.384, впр.473 

6.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: В.М. Тимонова «Английский язык», стор. 41 

                      TOEFL, стор 96 

                      Ю.Голіцинський, «Збірник вправ», стор.382-384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 5 

 

Тема: Моя сім’я. Домашні тварини. Узагальнення домашнього читання. 

           Речення в минулому з wish . Дієслова used to. 

 

Мета:  Розвивати уміння переносити знання на нові ситуації . Дбайливе ставлення до тваринного 

світу. Залучити студентів до узагальнення домашнього читання, формуючи опорні пункти. Практика 

вживання дієслова used to.  

Виховна: Виховувати у студентів цінністні орієнтації родинних зв’язків, любові до своїх членів сім’ї. 

Відчуття краси і гармонії в домі, де є тварини. 

Методи навчання: готових знань, репродуктивні, опори на життєвий досвід 

Дидактичні засоби навчання: підручник, TOEFL, художня література, фото власних тварин. 

 

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. Еврістична бесіда за темою заняття: 

- How many people are there in your family? 

- Do your grandparents live with you? 

- Do you have many relatives? 

- Are there any traditions in your family? 

- Who keeps the house? 

- What is your address? 

- Do you quarrel in the family? 

 

2. Підготовлення теми «Моя сім’я» 

 

3.Робота з лексикою «Моя сім’я» в підручнику. 

 

4. Колективні складання інформації «Моя сім’я» 

 

5.Контрольне мовлення «Моя сім’я». 

 

 

6.Граматика. Виконання вправ: Ю.Голіцинський, стор.384, впр.474 

 

7.Систематизуюча бесіда за темою «Pets» 

 

- Do you have any pets at home? 

- Why do people keep pets? 

- Why do pets like to play with children? 

- Can you imagine our world without animals and birds? 

- Can a man and an animal be friendly? 

 

 

8. Інформація про своїх домашніх улюбленців. Вживання дієслова used to 

 

9. Усне мовлення  за змістом домашнього читання: 

 



1) What is the title of the story? 

 

2) Who is the author? 

 

3) What do you know about him? 

 

4) Who is the main hero of the story? 

 

5) What characters appear in the scenes? 

 

6) How does Jack look like? 

 

7) How did he find Tom? 

 

8) What did they decide to do? (their 4 plans) 

 

9) Did they succeed? 

 

10) What was the end of the enterprise? 

 

11) How did you enjoy the story? 

 

10.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Ю.Голіцинський «Збірник вправ»стор.384 

                      В.К.Шпак «English for Everyday Communication», стор.26-34 

                      Т.Н. Ігнатова «Інтенсивний курс», стор.63 

                      Т.Є.Некряч «Selections» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 6 

 

Тема: Запрошуємо до столу. Пригощаємо. Харчування спортсменів. 

           Блюда (перші, другі, десерти, закуски). 

 

Мета: Акцентувати наголос на здорове харчування спортсменів. Рольова гра. Розширити знання 

студентів із спортивної дієти. Залучити студентів до роботи із інтернетом, розроблюючи тему 

зайняття. 

 

Виховна: Виховувати культуру харчування. Установка на здоровий спосіб життя.  

 

Методи навчання: метод готових знань, спонукальний, рольова гра 

Дидактичні засоби навчання: матеріал із інтернету, підручник, плакаті «Харчування» 

 

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.Введення в тему - полілога № 10 «Tastes Differ». 

   Імітація. 

 

2.Прислів’я за темою заняття 

 

3.Як пригощати гостя. Як запросити до столу 

 

4.Блюда: перші, другі, закуски, десерти, напої (опис на плакатах) 

 

5.Ситуація «В ресторані», спонтанна імпровізація. Рольова гра 

 

6.Столова училища. Виклад самостійної роботи студентів. 

7. Харчування спортсменів (інформація із інтернета).  

Групова робота: правильне складання дієти для спортсменів 

 

8.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Т.Н. Ігнатова «Інтенсивний курс», урок 3, стор.63 

                      В.К.Шпак «English for Everyday Communication», стор.124-131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 7 

 

Тема: Граматичний тест «Modals». Модульний контроль 

             

Мета: Спрямувати студентів на самостійні письмові висловлювання на основі контрольних питань за 

модулем №4. Перевірити рівень начальних досягнень студентів у вживанні модальних дієслів. 

Вирішення завдань модульного контролю 

 

Виховна: Самостійність і творчий підхід до завдання. Здатність до мовного самоконтролю.  

 

Методи навчання: письмовий, повідомлюючий 

Дидактичні засоби навчання: питання модуля №4. Самовчитель. Тренажер. 

 

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 «Modаls» за варіантами «Самовчителя», стор.135-137; «Тренажер», стор.97 

2. Самостійна робота за питаннями модуля №4 

 

3.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Я.В.Довгополова «Самовчитель», стор.135-137 

                      Я.В.Довгополова «Тренажер», стор 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 5 

«Дозвілля» 

Практичне заняття № 1 

 

Тема: Заблукав у місті. В пошуках готелю. 

           Present, Past Simple, Continuous Tenses. 

           Questions. 

 

Мета: Розвивати навички спонтанного мовлення в полілозі за участю всієї групи. Рольова гра. 

Тренувати студентів у формуванні чотирьох типів питань при вивченні Present, Past Simple, а також 

Continuous Tenses. 

 

Виховна: Поняття цікавого, здорового способу відпочинку. Уміння бачити прекрасне в природі. 

Бережне ставлення до природи. 

 

Методи навчання: створення ситуацій, репродуктивні, дослідницькі, рольова гра 

Дидактичні засоби навчання: віртуальні ситуації, підручники, маски учасників, 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.Введення в тему віртуального полілога за темою заняття: 

Ситуація №1: Вийшов із готелю прогулятись: заблукав. Назву готелю і його місцезнаходження забув. 

Можливо поліцейський офіцер допоможе. 

Ситуація №2: У заблукавшого немає ніякої інформації. Офіцер розпитує, що він бачив на вулицях, 

що відчував, з ким зустрічавя. 

Ситуація №3: Чи інформували заблукавшого про історію готеля. 

Ситуація №4: Чи помітив заблукавший, що знаходиться поблизу готелю. 

Ситуація №5: Офіцер здогадався в якому готелі зупинився заблукавший. Допомагає йому сісти на 

автобус і нагадує правила дорожнього руху. 

 

2. Імітація полілога із зміною ролей. 

 

3.Граматика. Постановка 4 типів питань до кожного члена речення. 

а) Теоретична частина: структура побудови питань 

б) Практична частина Е.Баженова, впр.7, стор89; впр.6, стор93; впр.3, стор101; впр.3, стор105; 

 

4. Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література:  Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.89, 93,101,105 

 

 

 

 



Практичне заняття № 2 

 

Тема: Розмова з міліціонером. 

Present Perfect, Perfect-Continuous Tenses. 

Questions. 

 

Мета: Рольова гра. Розвивати уміння переносити знання на нові ситуації через проблемно-пошукову 

діяльність. Тренувати студентів у формуванні чотирьох типів питань при вивченні Present Perfect та 

Present Continuous Tenses. 

 

Виховна: Поняття цікавого, здорового способу відпочинку. Уміння бачити прекрасне в природі. 

Бережне ставлення до природи. 

 

Методи навчання: створення ситуацій, репродуктивні, дослідницькі, діалоги 

Дидактичні засоби навчання: віртуальні ситуації, підручники, маски учасників, 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.Розмова з міліціонером-контрольне мовлення, діалоги за ситуаціями: 

Ситуація №1: Вийшов із готелю прогулятись: заблукав. Назву готелю і його місцезнаходження забув. 

Можливо поліцейський офіцер допоможе. 

Ситуація №2: У заблукавшого немає ніякої інформації. Офіцер розпитує, що він бачив на вулицях, 

що відчував, з ким зустрічавя. 

Ситуація №3: Чи інформували заблукавшого про історію готеля. 

Ситуація №4: Чи помітив заблукавший, що знаходиться поблизу готелю. 

Ситуація №5: Офіцер здогадався в якому готелі зупинився заблукавший. Допомагає йому сісти на 

автобус і нагадує правила дорожнього руху. 

 

 

2. Граматика. Постановка 4 типів питань до кожного члена речення. 

а) Теоретична частина: структура побудови питань 

б) Практична частина Е.Баженова, впр.2,5, стор111; впр.2,3, стор122;  

 

3. Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література:  Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.111, 122 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 3 

 

Тема: Екскурсія по місту. Правила дорожнього руху. 

           Future -  in - the - Past Tenses 

 

Мета: Акцентувати студентів на знання правил дорожнього руху. Повторити Future - in - the - Past. 

Розвивати спонтанне мовлення за темою «Екскурсія по місту». 

 

Виховна: Поняття цікавого, здорового способу відпочинку. Уміння бачити прекрасне в природі. 

Бережне ставлення до природи. 

 

Методи навчання: створення ситуацій, репродуктивні, дослідницькі, діалоги 

Дидактичні засоби навчання: топографічна схема міста, підручники, художня література 

 

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. Тренування в спілкуванні «Екскурсія по місту» (на топографічній схемі) 

2. Граматика: Future – in – the Past Е.А.Баженова, стор. 222, 223 

Поставити 4 типи питань. 

Питання до кожного члена речення. 

Коментування побачених об’єктів: 

a) It is a very modern hotel of steel, concrete and glass 

b) I can see some church cupolas glistening in the sun 

c) It is rather a typical picture 

d) There is a metro station, bus and trolley-bus stops and crowds of people around 

e) Almost any place in the city fits the description  

f) I have not noticed anything. I  was busy thinking 

g) What were you thinking about? 

h) About architects of the past. Our hotel is made of bricks and decorated delicately with glazed tiles. It 

was restored. 

i) Is it a direct line or do  I have to change buses? 

j) The metro station is round the corner and the bus stop is across the street beyond the fly-over 

3. Домашнє читання. Контрольні завдання стор.80 

4. Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.222, 223 

                      Ю. Голіцинський «Збірник вправ» , стор. 217-221 

                      Д. Грінвуд «Обірванець», глава 1-3 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 4 

 

Тема: Граматичні часи активного стану. 

           Sequence of Tenses. 

 

Мета: Тренувати студентів у вживанні узгодження часів активного стану. Самостійне виконання 

граматичних вправ 

 

Виховна: Самостійність і творчий підхід до завдання. Здатність до мовного самоконтролю. 

Методи навчання: письмовий, повідомлення 

Дидактичні засоби навчання: схема граматичних часів активного стану, «Самовчитель» 

 

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: 

 

I. Теоретична частина: 

 

Повторне вживання і утворення граматичних часів активного стану: Simple, Continues, Perfect, 

Perfect-Continues. 

 

II. Практична частина: 

 

Cамостійна робота з граматичним тестом «Самовчитель», стор. 100-104 

 

2. Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Я.В. Довгополова «Самовчитель» стор. 100-104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 5 

 

Тема: Вільний від змагання день. Погода на вихідний. 

           Пікнік. Одяг Для відпочинку. 

           Passive Voice. Simple and Continues Tenses. 

 

Мета: Розвивати навички спонтанного мовлення в полілозі з участю всієї групи. Тренувати студентів 

у вживанні Passive Voice Simple та Continuous. 

 

Виховна: Поняття цікавого і здорового способу відпочинку. Здатність бачити прекрасне  в природі. 

Методи навчання: пояснювально-спонукальний, практичний, діалог 

Дидактичні засоби навчання: підручники, уявні ситуації, художня література, схема граматичних 

часів пасивного стану 

 

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.  Парна порівняльна бесіда «Мій робочий день» - «Мій вихідний. Вільний від змагань день». 

2. Колективне складання інформації про свій вихідний день. 

3. Контрольне мовлення «My Day-off» (монолог або діалог за вибором студентів) 

4. Коментування погоди на вихідний день. Імітація. 

 

5. Введення теми. Запрошення на пікнік. Імітація. Зміна ролей. 

6. Уявна ситуація «Під час проведення пікніка». Хто чим займався, що спостерігали на природі. 

Враження від пікніка. 

7. Граматика: 

а) Теоретична частина: утворення пасивного стану (Е.Баженова, стор. 137) 

б) Практична частина: виконання вправ (Ю. Голіцинський, стор. 236-237) 

 

8. Домашнє читання 

    (Контрольні завдання стор.80) 

 

9. Переказ оповідання. 

 

10. Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных специальностей», стор.137. 

                        Т.Н. Ігнатов «Інтенсивний курс», урок 7, стор.157 

                        Ю. Голіцинський «Збірник вправ» , стор. 234-240 

                       Д. Грінвуд «Обірванець», глави 4-9 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 6 

 

Тема: Пейзаж. Квіти. Дерева. Охорона навколишнього середовища 

           Passive Voice. Perfect Tenses. 

 

Мета: Акцентувати увагу студентів на красу рідного краю, необхідність та патріотичний обов’язок 

зберігати навколишнє середовище. Тренувати студентів у формуванні та вживанні Passive Voice 

Simple та Continuous Tenses. 

 

Виховна: Вміння бачити прекрасне в природі. Бережливе ставлення до природи.  

Методи навчання: словесні, спонукальні 

Дидактичні засоби навчання: сайти квітів, TOEFL, художня література, граматична схема.  

 

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. Що будемо робити на пікніку? 

Практика мовлення. Спорт для задоволення. Спортивні розваги на пікніку 

2. Як поводити себе в лісі, біля річки. Квіти. Дерева. 

Ситуація: ви відпускаєте своїх дітей на пікнік. Накажіть, як їм поводитись у лісі. Як відноситись до 

рослин, комах. 

Виклад самостійної роботи студентів.  

3. Man and Environment 

Діалоги на базі текстів 

     текст «Man and Biosphere» 

     текст «Man Protects His Environment» 

4. Граматика: Perfect Tenses Passive 

а) Теоретична частина: структура Perfect Tenses Passive (TOEFL, стор.131) 

б) Практична частина: Вправа 35, стор. 132 (TOEFL) 

5. Домашнє читання 

    а) дійові особи оповідання та їхні характеристики; 

    b) обставини життя в Англії наприкінці XIXстоліття; 

    с) чи існувала дружба серед дітей? 

    d) як діти проводили вільний час 

(контрольні питання стор.81-82) 

6. Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: TOEFL, стор.130-132 

                      Д. Грінвуд «Обірванець», глави 10-12; 13-21 

                      Ю. Голіцинський «Збірник вправ» , стор. 245, 250-251 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 7 

 

Тема: Граматичний тест. Граматичні часи пасивного стану. Модульний контроль. 

 

Мета: Перевірити рівень навчальних досягнень студентів з вживання граматичних часів пасивного 

стану. Самостійна робота з питаннями модульного контролю. Тренувати студентів у вживанні 

Passive Voice у всіх часах. 

 

Виховна: Самостійність і творчий підхід до завдання. Здатність до мовного самоконтролю.  

 

Методи навчання: письмовий, повідомлюючий 

Дидактичні засоби навчання: питання модуля №4. Самовчитель. Тренажер. 

 

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:  

 

Граматичний тест 

1. Теоретична частина: структура речень по граматичним часам в пасивному стані 

Практична частина 

2. Виконання завдань за граматичним тестом «Passive Voice» 

3. Самостійна робота за питаннями модуля №5 

 

4.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Я.В.Довгопалова «Тренажер», стор. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 6 

«Здоров'я  та спорт» 

Практичне заняття № 1 

 

Тема: Симптоми захворювання. Хвороби. Ліки. 

           Непряма мова. (твердження) 

 

Мета: Розвивати навички непідготовленого мовлення методом мобілізації мовних зразків; 

граматичних структур та лексичних одиниць. Акнцентувати  увагу студентів на основні принципи та 

методи профілактики захворювань, травматизму. 

Виховна: Ставлення до власного здоров’я. Особиста гігієна. 

Методи навчання: словесні, створення ситуацій, поз навально-спонукальний, полілог, діалог. 

Дидактичні засоби навчання: підручники, художня література 

 

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.Наш друг захворів. Симптоми захворювання. Введення в спілкування. 

Імітація із зміною ролей. 

2. Поради лікаря. Що лікар випише при застуді (грипі) 

3. Виклик лікаря по телефону. Повідомлення симптомів захворювання. 

4. Ситуація1: хворий не прийде на заняття. Повідомте вчителя про симптоми його хвороби. 

5. Ситуація2: хворий повідомляє лікаря про симптоми свого захворювання. 

6.Непряма мова. 

а) Теоретична частина: 

- Структура речення (твердження) в непрямій мові (Е.Баженова, стор.224; Ю.Голіцинський, стор. 

256-257,265; 

- Заміна обставини часу (Ю.Голіцинський, стор. 263); 

- Беззайменникові речення 

б) Практична частина: впр.322, 323, стор.266 Ю.Голіцинський); впр. 3, стор.226, Е.Баженова) 

7.Домашнє читання. 

   (Презентація своїх глав) 

   (Контрольне завдання, стор. 83-84) 

8. Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Т.Н. Ігнатова «Інтенсивний курс», урок 6, стор.36. 

                      Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.224 

                      Д. Грінвуд «Обірванець», глави 24-27; 28-36 

                      Ю.Голіцинський «Збірник вправ», стор. 256-257; 263-265; 266-269 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 2 

 

Тема: Здоровий спосіб життя. 

            Непряма мова  (команди). 

Мета: Акцентувати увагу студентів на ставлення до власного здоров’я та установку на здоровий 

спосіб життя. Тренувати студентів у формуванні непрямої мови в реченнях прохань та команди. 

 

Виховна: Ставлення до власного здоров’я. Особиста гігієна. 

Методи навчання: словесні, створення ситуацій, поз навально-спонукальний, полілог, діалог. 

Дидактичні засоби навчання: підручники, художня література, схема здоров’я  

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.Що таке  «здоровий спосіб життя»? Як бути здоровим? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Як бути здоровим. 

3.Непряма мова (команда). 

Теоретична частина:  

Структура речення (команди) в непрямій мові. Наприклад: 

а) Teacher, ”Use the dictionary at the lesson” 

The teacher asked to use the dictionary at the lesson 

b) Officer, “Children, do not play in the street” 

The officer asked children not to play in the street 

Практична частина: впр.319, стр. 263 (Ю.Голіцинський) 

4.Домашнє читання. Контрольно-перевіряюча бесіда: 

- What did Mrs. Hopkins tell Jim at night? 

- Why did Long George send Jim to buy shoes without shoelaces? 

- How did Ripston's master help Jim? 

- Was the police inspector a good man? 

- Did Jim want to stay being a thief? 

Healthy 
person 

is perfect 

Sleeps 9 
hours 

Is strong 

Is active 

Is full of 
energy 

Goes in for 
sports Eats healthy 

food 

is happy, 
cheerful 

Walks, 
swims 

Runs, jumps 

Keeps body 
clean 

Plays 
games 



- What will Jim's life be in the future? 

5. Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: TOEFL, стор.85 

                      Д. Гринвуд «Оборвыш», глави 37-38 

                      Ю.Голіцинський «Збірник вправ», стор. 263 

  



Практичне заняття № 3 

 

Тема: Здоров’я та спорт. 

            Непряма мова  (загальні питання). 

 

Мета: Контрольний виклад теми заняття. Акцентувати увагу студентів на санітарну гігієнічні 

навички в організації праці й розумного відпочинку. Тренувати студентів у формуванні непрямої 

мови в загальних питаннях. 

Виховна: Ставлення до власного здоров’я. Особиста гігієна. 

Методи навчання: словесний, практичний. 

Дидактичні засоби навчання: підручник, 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 усне і письмове мовлення за темою «Здоров’я та спорт» як виклад самостійної роботи  

студентів. 

 

 

2.Непряма мова.  

а) Теоретична частина: структура речень (загальні питання) в непрямій мові (Ю.Голіцинський, 

стор.270) 

б) Практична частина: виконання вправ, впр.330, стор 272 (Ю.Голіцинський); впр. 1,2 стор. 227 (Е. 

Баженова) 

 

 

3. Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: Ю.Голіцинський «Збірник вправ», стор. 270, 330 

                      В.К.Шпак «English for Everyday Communication» , стор.136-139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 4 

 

Тема: У лікаря на прийомі. 

            Непряма мова  (спеціальні питання). 

 

Мета: Рольова гра. Перевірити рівень навченості спортсменів за темою зайняття. Тренувати 

студентів у формуванні непрямої мови в спеціальних питаннях. 

Виховна: Ставлення до власного здоров’я. Особиста гігієна. 

Методи навчання: словесний, практичний, проблемного виконання, діалог, репродуктивні, рольова 

гра 

Дидактичні засоби навчання: підручник, уявні ситуації, граматичні схеми 

 

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.Систематизуюча бесіда: симптоми захворювання 

                                           здоровий спосіб життя 

                                           диспансеризація (В.В. Тиманова, стор.238) 

 

2.У лікаря на прийомі: 

   а) діалоги (В.К. Шпак, стор.136). Виклад самостійної роботи студентів. 

   б) уявна хвороба (гра-діалог) 

Ситуація1: A student is sent to the hospital. He seems to be ill. He has a headache and a heartache. He is 

sighing. He is turning red and pale. He has no appetite. The doctor asks, “ What do you complain of ?” 

Ситуація2: Having heard the symptoms, he starts examining the student^ 

- Well, open your mouth, let me see your tongue. Do you cough? Do you sneeze? 

Does it hurt when you swallow? 

The student tries to explain that he is not ill. 

Ситуація3: The doctor continues to examine the student 

- Let me take your temperature and feel your pulse, let me take your blood pressure. Perfect results.  

The student tries to say something in his defence.   

Ситуація4:  The doctor knows that the student is a sportsman, so he decided to examine him more carefully. 

The student does what he is asked to do. 

- Now, close your eyes. Stretch your arms and spread your fingers. Take a step forward. Touch the tip of 

your nose with the tip of your forefinger. Strip to the waist and let me listen to your lungs. Inhale, exhale. 

The student asks what medicine he might take. He mentions: drops, powders, pills, portions, ointments. Now 

he stops and confesses, “ Doctor, I’m ill with Patricia”  

3.Граматика. 

а) теоретична частина: структура спеціального питання в непрямій мові (Е.Баженова, стор.226); 

б) Практична частина: впр.3, стор. 227 (Е.Баженова) 

 

4. Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: В.К.Шпак «English for Everyday Communication» , стор.136-139 

                      Е.А.Баженова «Английский язык для физкультурных  

                      специальностей», стор.226-227 

                      В.В. Дегтярьова, стор. 104 

                      Ю.Голіцинський «Збірник вправ», стор. 270              



Практичне заняття № 5 

 

Тема: Лікувальна гімнастика. Adverbs and Pronouns in Indirect Speech 

           Непряма мова  (прохання). 

 

Мета:  Практикувати студентів у письмовому перекладі тексту на рідну мову та в усному зворотному 

перекладі. Тренувати студентів у формуванні непрямої мови у проханнях. 

 

Виховна: Поглиблювати зацікавленість студентів іноземною мовою шляхом демонстрації 

практичного значення теми. 

Методи навчання: інструктивний, практичний. 

Дидактичні засоби навчання: підручник, грамматична схема 

 

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 тексту «Remedial Gymnastics» і контрольно-перевірююча бесіда за змістом: 

- What is the difference  between physical culture and sports? 

- Why do young people like sports? 

- What kinds of sports are popular in our city? 

- How can sports replace medicine? 

- Can a physician prescribe physical exercises as medicine? 

- Why is it necessary to do daily dozen every day? 

2. Письмовий переклад тексту. 

3. Зворотний усний переклад тексту. 

4. Непряма мова (прохання). Вправа 361, стор.291 (Ю.Голіцинський) 

5. Вживання дієслів say, tell (TOEFL, стор. 157) 

6. Adverbs in Indirect Speech (E. Блаженова, стор. 225; впр.3(4), стор.226)  

7.Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Література: В.В.Дегтярева «Английский язык», стор.104 

                           E. Блаженова, стор. 62 

                           Ю.Голіцинський «Збірник вправ», стор. 291-293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 6 

 

Тема: Узагальнення домашнього читання. 

 

Мета: Залучити студентів до узагальнення домашнього читання, формуючи опорні пункти плану. 

Звернути увагу студентів на вживання прислівників та займенників у непрямій мові, які 

зустрічаються в тексті. 

 

Виховна: Виховувати повагу до культурних надбань інших народів 

Методи навчання: словесний, повідомлюючий. 

Дидактичні засоби навчання: художня література 

 

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.  Дієслова say, tell. Виклад самостійної роботи студентів. 

2. Узагальнення домашнього читання. Усний контроль: 

                        

1. What is the title of the story? 

2. Who is it written by? 

3. What is the aim of the story? 

4. Who is the main hero? 

5. What can you say about his parents? 

6. Did Jim have a happy childhood? 

7. What is Mrs. Burk? 

8. What happened to the boy one day? 

9. Where did Jim find him? 

10.  Did his father try to find him? 

11.  What was Jim’s life like when he became homeless? 

12.  What role did Mr. Belcher play in his life? 

13.  How long did Jim pick pockets? 

14.  How did Jim get into the hands of Long George? 

15.  How did Ripston's master help Jim? 

16.  Was the police inspector a good man? 

17.  Will Jim’s life be happy in the future?  

18.  How do you like the story? 

 

 

3. Підведення підсумків заняття. 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

Підготуватися до граматичного тексту і модульного контролю. 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 7 

 

Тема: Граматичний тест «Indirect Speech» 

 

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

непрямій мові. Самостійна робота з питаннями модуля №6.  

Виховна: Самостійність і творчий підхід до завдання. Здатність до мовного самоконтролю.  

 

Методи навчання: письмовий, повідомлюючий 

Дидактичні засоби навчання: питання модуля №6. Самовчитель. Тренажер 

 

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:  

 

Граматичний тест 

1. Теоретична частина: структура речень по граматичним часам в непрямій мові 

Практична частина 

2. Виконання завдань за граматичним тестом «Indirect Speech» 

3. Самостійна робота з питаннями модуля №6 

4.Підведення підсумків заняття. 

 

Видача завдання для самостійної роботи 

 

 

Підготуватися до іспиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 8 

 

Тема: Іспит. 

 

Мета: Контроль знань та умінь студентів у читанні тексту, письмовому мовленні зі спортивної теми, 

а також знання семи пунктів граматики – артиклів, ступені порівняння прикметників, прийменників, 

частин мови, граматичних часів, порядка слів англійського речення 
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Екзаменаційний білет № 1 

Part 1 

 Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 

 Questions 46 through 49 are based on the following reading. 

  

 Оf the six outer planets. Mars, commonly called the Red Planet, is 

 the closest to Earth. Mars, 4,200 miles in diameter and 55% of the size of Earth, is 34,600,000 miles 

 from Earth, and 141,000.000 miles from the Sun. It takes this planet, along with its two moons, 

 Phobos and Deimos, 1.88 years to circle the Sun, compared to 365 days for the Earth. 

 For many years. Mars had been thought of as the planet with the man-made canals, supposedly 

 discovered by an Italian astronomer, 

 Schiaparelli, in 1877. With the United States spacecraft Viking I’s landing on Mars in 1976, the man-

 made canal theory was proven to be only a myth. 

 Viking 1, after landing on the soil of Mars, performed many Scientific experiments and took 

 numerous pictures. The pictures showed that the red color of the planet is due to the reddish, rocky 

 Martian soil No biological life was found, though it had been speculated by many scientists. The 

 Viking'also monitored many weather changes including violent dust storms. Some water vapor, polar 

 ice and permafrost (frost below the surface) were found, indicating that at one time there were - , 

 significant quantities of water on this distant planet. Evidence collected by-the spacecraft shows 

 some present volcanic action, though the volcanos are believed to be dormant, if not extinct. 

 

46. Which of the following is not true? 

(A) Mars has two moons. 

(B) It takes longer for Mars to circle the Sun than it takes Earth. 

(C) Martian soil is rocky. 

(D) Mars is larger than Earth. 

 

47. Man-made canals were supposedly discovered by  

(A) Viking 1   (C) Phobos 

(B)  Schiaparelli  (D) Martian  

 

48. Mars has been nicknamed 

(A) Viking I . (C) Deimos 

(B)  the Red Planet (D) Martian 

 

49. The Viking I exploration accomplished all of the following except 

(A) performing scientific experiments 

(B) collecting information shewing volcanic action 

(C) monitoring weather conditions 

(D) discovering large quantities of polar ice and permafrost 

  



Part 2 
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. Besides, 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, attractive, fast, long, make, stadiums, 
strong, healthy, health, enjoy, a means, possible 
 
 

 
      NOUNS 

 
       ADJECTIVES 

 
          VERBS 

 
 

IV. Write degrees of comparison: 
 
 
 



         
            -  
          Great 
            - 
            -  
            -  
            -  
        interesting 

 
            Longer 
                -  
             Better 
                - 
        More difficult 
                - 
                - 

 
                  - 
                  - 
                  - 
           The fastest 
                  - 
       The most popular 
                  - 

 
 

V. 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. 

 
 

VI. Make a sentence: 
 
        My, studies, College, friend, the, Sports, at. 
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Екзаменаційний білет № 2 

Part 1 
Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 
 
 
 
 



 
 

Part 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. 

 
 
 

V. 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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Екзаменаційний білет № 3 

 

Part 1 
 

Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 
 

 
 
 



 
 
 

Part 2 
 

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, cycling, 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, enjoy, 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 
                  - 
                  - 

VII. 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. 
 
 
 

VIII. Make a sentence: 
      I, since, have been going, chess, in for, childhood. 
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Екзаменаційний білет № 4 
Part 1 

Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Part 2 
 

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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Екзаменаційний білет № 5 
Part 1 

Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 



 
Part 2 

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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Екзаменаційний білет № 6 
Part 1 

Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 
 

 
 
 
 
 



 
 

Part 2 
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 canals (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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Екзаменаційний білет № 7 

Part 1 
Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 



 
 

 
 

 

 

 



Part 2 

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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Екзаменаційний білет № 8 
Part 1 

Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 
 
 

 



Part 2 
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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Екзаменаційний білет № 9 
Part 1 

Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 
 



 
Part 2 

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, attractive, 

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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Екзаменаційний білет № 10 

Part 1 
Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part 2 
    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. 

 

 

 
Розглянуто на засіданні циклової комісії гуманітарної та соціальної-економічної підготовки 
Протокол № ___ від «__» ____________2016 р. 
Голова циклової комісії ______________ Богиня О.І. 
Екзаменатор ________________ Гавриленко Л.М. 
 
 

 



Комунальний заклад «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної 

ради» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший бакалавр 

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

 Комплексна контрольна робота з дисципліни «Англійська мова» 

Студента ___________________________________________________________________  1 курсу 

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

 

Екзаменаційний білет № 11 
Part 1 

Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Part 2 
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 leisure. 

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 

VIII. Morning, he, basketball, has, since, been, early, playing. 
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Екзаменаційний білет № 12 

Part 1 
Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 



Part 2 
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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Екзаменаційний білет № 13 

Part 1 
Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 



 
 

Part 2 
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 enjoying 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. 

II. 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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Екзаменаційний білет № 14 

Part 1 
Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 
 



Part 2 
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 гімнастику щодня. Крім того, 

вам слід займатись активним спортом, таким як : атлетика, 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 дивитись спортивні змагання по 

телевізору, або читати спортивні газети. Це – пасивній 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. 
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Екзаменаційний білет № 15 

Part 1 
Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 
 



Part 2 
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) Besides, 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 constant 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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Екзаменаційний білет № 16 
Part 1 

Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 



Part 2 

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) Active 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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Екзаменаційний білет № 17 
Part 1 

Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 
 



 
Part 2 

I. Correct the articles: 

     1) I 'd like to tell you about my an attitude to the sports. 2) The sports is not only 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 leisure. 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 constant 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, governing,   Games. 
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Екзаменаційний білет № 18 
Part 1 

Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 



Part 2 
I. Two athlets are speaking about their attitude to sports. Write in the omitted sentences: 

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.  

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, attractive, 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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Екзаменаційний білет № 19 

Part 1 
Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 



 
Part 2 

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) Besides, 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) Active 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, gymnastics, 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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Екзаменаційний білет № 20 
Part 1 

Read the passage from TOEFL-2 and choose the best answer for the following questions: 

 



Part 2 
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 under 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. 

6.  

IV. Write the words into the necessary columns: 

 

long, fast, fan, to place, attractive, make, gymnastics, go in for, cultivate, competition, 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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Елементи контролю за екзамен за 100-бальною шкалою 
 

Завдання № Кількість балів 

Читання тексту 8 

1 20 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 22 

7 10 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 



Рецензія 

на екзаменаційну роботу з дисципліни «Англійська мова» 

 

Зміст завдань екзаменаційної роботи  з дисципліни «Англійська мова» відповідає 

навчальній програмі курсу. 

Питання завдань складені так, щоб студент міг повністю розкрити тему і виконати 

граматичні завдання. 

Екзаменаційна робота складена із 20 варіантів, які за складністю рівноцінні. 

Кожний варіант екзаменаційної роботи   має 3 розділи. 

Перший розділ – читання тексту і виконання вправ до тексту.  

Другий розділ містить лексичні завдання, яке оцінюється за шкалою оцінювання, 

визначеною укладачем. 

Третій розділ містить завдання по 6 граматичним темам: артиклі, прийменники, 

частини мови, ступені порівняння прикметників, граматичні часи активного стану, 

формування речення з набору окремих слів та фразів за вивченими темами. 

Загальна сума балів становить 100, що дорівнює за шкалою ECTS та національною 

шкалою п'ятибальній системі. 

Таким чином, виконання екзаменаційної роботи з дисципліни «Англійська мова» та її 

оцінювання дає змогу об'єктивно перевірити рівень знань студентів та їх якість 

засвоєння з навчальної програми курсу.  
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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. Besides, 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, attractive, 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, cycling, 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, enjoy, 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. 1.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 canals (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, attractive, 

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 leisure. 

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 enjoying 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 гімнастику щодня. Крім того, 

вам слід займатись активним спортом, таким як : атлетика, 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 дивитись спортивні змагання по 

телевізору, або читати спортивні газети. Це – пасивній 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. 
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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) Besides, 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 constant 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) Active 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 only 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 leisure. 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 constant 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, governing,   Games. 
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Variant 18 

I. Two athlets are speaking about their attitude to sports. Write in the omitted sentences: 

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.  

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, attractive, 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. 

1 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. 

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) Besides, 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) Active sportsmen are always under permanent medical control. 

II. Fill in spaces articles where necessary: 

1. What is your … brother interested in? 

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. … 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, gymnastics, 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 under 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, competition, 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 

                  - 

                  - 

               less 

              faster     

 

 

                   - 

             the best 

                   - 

                   - 

            the nearest 

                    - 

                    -      

- 

 



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. 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії гуманітарної та соціальної-економічної підготовки 

Протокол № ___ від «__» ____________2016 р. 

Голова циклової комісії ______________ Богиня О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комунальний заклад «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної 

ради» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший бакалавр 

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

 Комплексна контрольна робота з дисципліни «Англійська мова» 

Студента ___________________________________________________________________  1 курсу 

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

 

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. 
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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, attractive, 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, fencing, boxing, wrestling, sailing, rowing, or sports games, such as: 

football, volleyball, 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 medical 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, gymnastics, 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:         

 

      NOUNS 

 

       ADJECTIVES 

 

          VERBS 



         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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Критерії оцінки виконання завдань комплексної кваліфікаційної 

контрольної роботи з дисципліни «АНГЛІЙСЬКА МОВА» 

Комплексні кваліфікаційні контрольні завдання складаються з двох частин:  лексичної 

і граматичної. Перша частина містить 1 тестове завдання за професійним 

спрямуванням. За правильну відповідь завдання першої частини студент може 

отримати максимум 50 балів. 

Друга частина завдань містить шість питань. За завдання на артиклі, прийменники, 

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 

національною 

шкалою 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання знань 

90-100 5 Відмінно А Студент при відповіді на питання виявив всебічні, 

систематизовані знання; здатність диференціювати, 

інтегрувати та уніфікувати знання; застосовувати правила, 

методи, принципи, закони 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 відтворення. Допускає значні помилки. 

1-59 2 Незадовільно FX, F Студент фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт 

вивчення, виявляє здатність елементарно викласти думку. 

Можливе повторне складання. 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 



Рецензія 

на комплексну контрольну роботу з дисципліни «Англійська мова» 

 

Зміст завдань комплексної контрольної роботи  з дисципліни «Англійська мова» 

відповідає навчальній програмі курсу. 

Питання завдань складені так, щоб студент міг повністю розкрити тему і виконати 

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 оцінювання, 

визначеною укладачем. 

Другий розділ містить завдання по 6 граматичним темам: артиклі, прийменники, 

частини мови, ступені порівняння прикметників, граматичні часи активного стану, 

формування речення з набору окремих слів та фразів за вивченими темами. 

Загальна сума балів становить 100, що дорівнює за шкалою ECTS та національною 

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.  
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