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Контроль входить складовою частиною до системи навчання іноземних 
мов. На відміну від власне навчання іноземної мови, метою якого є 
формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь, завданням контролю 
передусім є визначення та оцінювання рівня їх сформованості. Головна мета 
контролю у процесі навчання іноземної мови – управління цим процесом.  

Успішна реалізація функцій контролю впливає на ефективність як 
контролю, так і всього процесу навчання. Виділяють такі функції контролю: 
функції зворотного зв’язку, оціночну, навчальну і розвиваючу. 

За характером оформлення відповіді контроль може бути – усним або 
письмовим. В роботі зі студентами заочної форми навчання 
використовується письмовий контроль.  

Перед початком виконання контрольної роботи необхідно повторити 
граматичний матеріал, перекласти незнайомі слова і тільки тоді приступити 
до виконання. 

1. Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим почерком 
або набрана на комп’ютері. 

2. Під час оформлення контрольної роботи слід дотримуватися 
встановлених стандартом вимог: текст роботи слід писати з одного 
боку білого паперу формату А4, шрифт — 14, інтервал між рядками — 
1,5. Кожна сторінка обмежується полями: зліва — 20 мм, справа — 10 
мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм. 

3. Титульна сторінка:Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
України\Київський професійно-педагогічний коледж ім.А.Макаренка\ 
Контрольна робота з дисципліни «Англійська мова»\Варіант №\ 
Студента (ПІБ)\Курс ___ Група____\ Спеціальність\ Викладач (ПІБ). 

4. Варіант контрольної роботи визначає викладач за списком групи. 

5. Кожен варіант контрольної роботи містить завдання різних типів. 

6. Завдання контрольної роботи  включають в себе перевірку  знань 
володіння лексичними одиницями, уміння читати та перекладати 
тексти, правильно використовувати граматичні структури. 

7. Контрольна робота здається студентом до навчальної частини за 2 
тижні до початку сесії. 



8. Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на 
доопрацювання. 

9. Контрольна робота оцінюється за результатами захисту («зараховано», 
«не зараховано») та 5-ти бальною системою. Студент, який отримав на 
захисті своєї контрольної роботи «не зараховано», не допускається до 
заліку або іспиту з англійської мови. 

Контрольна робота як важлива форма навчального процесу має 
навчити студентів досягати рівня практичного володіння мовою, що в умовах 
заочного навчання означає формування вміння самостійно читати іноземні 
літературні джерела за своїм фахом з метою здобуття інформації. 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 

1. Повторити такі граматичні теми: 

А) «Узгодження часів» (вправа №1 поставити інфінітивну форму дієслова 
(в дужках) у правильну форму згідно правил узгодження часів; вправа 2 
перекласти на українську мову) 

Б) «Модальні дієслова» (вправа №3 вибрати необхідне модальне дієслово 
для речення; вправа №4 перекласти на англійську мову) 

В) «Умовні речення» (вправа №5 перекласти речення на англійську мову 
згідно правил умовних речень І, ІІ і ІІІ типу; вправа №6 скласти речення, 
звертаючи увагу на порядок слів; вправа №7 дати письмові відповіді на 
запитання) 

Література: 

1. Граматика сучасної англійської мови. Л.Г. Верба. К. ТОВ «ВП Логос» - 
2004, с. 126, 127, 128, 129 

2. Граматика англійської мови Т.В. Барановська К. ТОВ «ВП Логос» - 
2005, с. 26, 27. 

3. Граматика англійської мови в таблицях і схемах. Навчальний посібник. 
А.П. Зайцева. ТОВ. «ВП Логос-М» Київ 2008 

4. Практическая граматика английского языка. В 2-х томах. К.Н. 
Качалова, Е.Е. Израилевич. Киев. Методика 1997 



 

2. Опрацювати тему «Значення англійської мови як засобу міжнародного 
спілкування» (вправа №1 вивчити фрази і перекласти текст; вправа №2 
перекласти речення на англійську мову). 

 

Література: Самоучитель английского языка. А.В.Петрова. Киев 
«Ария» 2008 

Англійська мова. Навчальний посібник. За редакцією академіка В.К. 
Шпака. Київ «Вища школа» 1995 

 

3. Опрацювати тему «Американський варіант» (акцент, діалект) 
англійської мови (вправа №3 прочитати текст, дати письмові відповіді 
на запитання; вправа №4написати американський варіант англійської 
мови). 

 

Література: 

1. Л.Кулиш, Е.Друянова «Английский для общения» 1995 

2. Бізнес курс англійської мови. Богацький І.С. Київ «Логос» 2003 

 

4. Опрацювати тему «Етапи розвитку англійської мови» (вправа №5 
вставити в текст пропущені слова; вправа №6 дати письмові відповіді 
на запитання). 

 

Література: 

1. Н. Вовченко “Across the English-speaking World”. Great Britain. “Лібра 
Терра” 2007 

2. Окна в англоязычный мир (история, география, языковая ситуация) 
Пособие. Киев ООО «ИП Логос» 2004 

 



5. Опрацювати тему «Європейський Союз. Минуле і сьогодення» (вправа 
№7 підібрати до англійських слів і словосполучень українські 
еквіваленти; вправа №8 перекласти текст; вправа №9 підкреслити 
відповідь, яка на ваш погляд, правильна; вправа №10 підібрати назви 
країн та назви національностей; вправа №11 вибрати правильну назву 
столиці,підкреслити правильний варіант; вправа №12 написати чи 
правильне речення (True) чи неправильне (False) згідно тексту “The 
European Economic Union”. Виправити помилки. 

 

Література: Н. Вовченко “Across the English-speaking World”. Great 
Britain. “Лібра Терра” 2007 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №2 

 

1. Повторити такі граматичні теми: 

А) «Інфінітив» (вправа №1 визначити форму інфінітиву і перекласти 
українською мовою; вправа  №2 перекласти речення англійською 
мовою, використовуючи інфінітивні конструкції; вправа №3 написати 
український еквівалент прислів’їв;вправа №4 скласти пари 
англійського та українського речень).  

Б) «Дієприкметник» (вправа №5 підкреслити у реченнях 
дієприслівники; вправа №6 написати номери речень, в яких 
дієприслівник використовується як прикметник, як частина 
граматичної форми дієслова; вправа №7 перекласти українською 
мовою).  

В) «Герундій» (вправа №8 перекласти англійською мовою, 
використовуючи герундій; вправа №9 поставити інфінітивну форму 
дієслова (в дужках) у правильну форму герундія; вправа №10написати 
переклад речень). 

     Література: 

1. Граматика сучасної англійської мови. Л.Г. Верба. К. ТОВ «ВП Логос» - 
2004, с. 135, 136, 136, 137 



2. Граматика англійської мови Т.В. Барановська К. ТОВ «ВП Логос» - 
2005, с. 45, 46. 

3. Граматика англійської мови в таблицях і схемах. Навчальний посібник. 
А.П. Зайцева. ТОВ. «ВП Логос-М» Київ 2008 

4. Практическая граматика английского языка. В 2-х томах. К.Н. 
Качалова, Е.Е. Израилевич. Киев. Методика 1997 

 

2. Опрацювати тему «Погляд на Велику Британію»: (вправа №1 вставити 
в текст пропущені слова;вправа №2 дати відповіді на запитання по 
тексту “General Facts on the British Isles”; вправа №3 перекласти 
речення українською мовою; вправа №4 прочитати текст “London”, 
написати, чи правильне речення (True) чи неправильне (False) згідно 
тексту). 

 

Література:  

1. Окна в англоязычный мир. Письменная О.А. «Славянский дом 
книги» Москва 2005 

2. Н. Вовченко “Across the English-speaking World”. Great Britain  
“Лібра Терра” 2007 

3. О.Карпенко “Focus on Great Britain” Ранок 2010 

4. Click on Virginia Evans Express Publishing 2005 

5. І.Шерстюк “The Best in the English-speaking world” Ранок 2004 

 

3. Опрацювати тему «Погляд на Сполучені Штати Америки»: 

(вправа №1 прочитати текст “US National Flag” і доповнити речення; 
вправа №2 перекласти речення українською мовою; вправа №3 
підібрати слова та їх пояснення; вправа №4 підкреслити відповідь, яка 
на ваш погляд, правильна).  

 

Література: 



1. Окна в англоязычный мир. Письменная О.А. «Славянский дом 
книги» Москва 2005 

2. О.Ельбрехт Focus on the USA “Ранок” 2010 

 

4. Опрацювати тему «Погляд на Україну»: (вправа №1 вивчити наступні 
слова і перекласти українською мовою;вправа №2 вибрати правильний 
варіант відповіді;вправа №3 доповнити речення необхідними словами, 
дати свою власну назву тексту). 

 

Література: 

1. Culture Choices for Ukraine Peter Moran Pearson 2012 

2. Т.Погарська Focus on Ukraine “Ранок” 2010 

3. О.Ельбрехт Focus on Ukraine “Ранок” 2006 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 

1. Повторити такі граматичні теми: 

- Умовні речення  першого типу 

- Умовні речення другого типу 

- Умовні речення третього типу 

(Вправа №1 визначити форму умовного речення і перекласти українською 
мовою; вправа №2 перекласти речення англійською мовою, 
використовуючи три форми умовних речень;вправа №3 дати власну 
відповідь на запитання; вправа №4 поставити дієслово у правильну 
граматичну форму; вправа №5 з’єднати ліву і праву частину умовних 
речень; вправа №6 написати переклад умовних речень).  

2. Опрацювати тему «Правова система Великої Британії» (вправа №1 
вставити в текст пропущені слова; вправа №2 підібрати назви 
юридичних професій та їх пояснення; вправа №3 дати відповіді на 
запитання до тексту “The Innocent and the Guilty”). 

Література:  



1. Just English. Англійська для юристів. Навчальний посібник. 
Гуманова Ю.Л. Асоціація «Гуманитарное знание» «Теис»  

2. English for Lawyers. Навчальний посібник. Бесараб Н.В., Київ 

 

3. Опрацювати тему «Правова система Сполучених Штатів Америки»: 
(вправа №4 знайти у тексті “The Organization of the Federal Courts 
Today” англійські еквіваленти для наступних слів; вправа №5 заповніть 
пропуски необхідними словами з тексту; вправа №6 перекладіть 
наступні речення українською мовою). 

 

Література:  

1. Just English. Англійська для юристів. Навчальний посібник. Гуманова 
Ю.Л. Асоціація «Гуманитарное знание» «Теис»  

2. English for Lawyers. Навчальний посібник. Бесараб Н.В., Київ 

 

4. Опрацювати тему «Правова система України» (вправа №7 дати 
відповіді на запитання; вправа №8 доповнити речення необхідними 
словами; вправа №9 вибрати синоніми з таблиці; вправа №10 відкрити 
дужки і поставити дієслова у правильну граматичну форму; вправа 
№11 перекласти англійською мовою).  

 

Література: English for Lawyers. Навчальний посібник. Бесараб Н.В., 
Київ 

 

 

 

 

 

 


