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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

- - 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 48 - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 3 
Семінарські заняття: 

- - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: англійська 
Самостійна робота: 

72 - 

 
2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: фонетичний, граматичний та лексичний 

аспекти комунікації  англійською мовою. 

 

Метою вивчення дисципліни є: озброєння здобувачів вищої освіти комунікативними 

вміннями в основних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні, письмі); 

розширення лінгвістичних та соціокультурних знань для формування впевненості щодо 

використання мови як засобу спілкування; здійснення психологічної підготовки здобувачів 

вищої освіти до подолання міжмовного бар’єру. 

 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисципліни «Англійська мова: практичний курс».  

 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з дисциплінами  «Сучасна 

англійська мова», «Країнознавство англомовних країн», «Практикум з мовної комунікації». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Знання: знати базові лексичні та граматичні структури, що є необхідними для гнучкого 

вираження мовних функцій у відповідних комунікативних ситуаціях; розуміти природу 

синтаксичних відношень та правила англійського синтаксису для  розпізнавання та  

продукування широкого спектру висловлювань іноземною мовою; знати мовні форми, 

властиві для офіційних та розмовних регістрів мовлення; розмовні штампи відповідно до 

мовної поведінки, яка є специфічною для окремих комунікативних сфер і ситуацій. 

Уміння: розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання; реагувати 

на основні думки мовця та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час детальних 

обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з відповідною темою спілкування; чітко 

аргументувати думку та висловлювати власне ставлення до обговорюваної теми; розуміти в 

деталях телефонні розмови, інструкції,  рекламні матеріали в межах комунікації; 

продукувати  ділову і побутову кореспонденцію; користуватися базовими вербальними  

засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс; знати 

правила невербальної взаємодії між людьми у типових світських та академічних ситуаціях 

повсякденного життя . 



Комунікація: правильно оцінювати комунікативну ситуацію і співвідносити мовні 

засоби з конкретними сферами, ситуаціями та  умовами спілкування; розуміти міжкультурні 

відмінності та адекватно використовувати мовні форми; користуватися засобами 

невербальної комунікації в умовах дефіциту мовних засобів при отриманні та передачі 

іншомовної інформації. 

 Автономність та відповідальність: вміти працювати самостійно, приймати ініціативу 

та керувати часом; виконувати завдання в групі під керівництвом лідера та подібні навички, 

що демонструють здатність до групової роботи; виявляти самостійність і відповідальність 

при виконанні функціональних обов’язків. 
 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Роль комунікації в 

житті людини 

 

2 - 2 - - - 2 - - - - - - - 

2. Мова жестів у різних 

країнах світу 

 
2 - 2 - - - 2 - - - - - - - 

3.  Особисті якості, 

почуття та 

вподобання 

 

2 - 2 - - - 2 - - - - - - - 

4.  Симпатії та антипатії  

 2 - 2 - - - 2 - - - - - - - 

5.  Встановлення 

контакту зі 

співрозмовником 

 

2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

6.  Розповідь історії з 

двох різних точок 

зору 

 

2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

7 Несподівані пригоди 

 2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

8 Знайомство зі 

співрозмовником 
 

2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

9 Особисті досягнення   

 2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

10 Найбільші 

досягнення людства   

 

2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 



11 Розмова по телефону  

 2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

12 Спільні теми для 

обговорення 

 
2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

13 Визначні події 

 2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

14 Огляд визначних 

пам'яток 

 

2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

15 Дозвілля 

 2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

16 Незручні  ситуації в 

процесі комунікації   

 

2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

17 Корисні поради 

 2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

18 Незвична їжа 

 2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

19 Проблема вибору  
 2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

20 Гумор як складова 

культури спілкування 

 
2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

21 Кооперація та 

співробітництво 

 

2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

22 Подорож 

 2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

23 Ділове спілкування 

 2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

24 Підведення підсумків 

 2 - 2 - - - 3 - - - - - - - 

Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - - - 

Разом: 48 - 48 - - - 72 - - - - - - - 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Роль комунікації в житті людини 

Поняття  комунікації. Вербальна та невербальна комунікація. Типи вербальної та 

невербальної комунікації. Дискусія за темою. Тестові завдання. 

Тема 2. Мова жестів у різних країнах світу 



Мова жестів у Великобританії. Порівняння мови жестів у різних країнах світу. Мова тіла як 

засіб невербальної комунікації. Доповіді за темою. 

Тема 3. Особисті якості, почуття та вподобання 

Читання: Are you on top o f  the world? Робота з текстом. Говоріння: Розповідь про себе. 

Граматика: Словотвір з абстрактними іменниками, дієсловами та прикметниками. 

Використання префіксів і суфіксів. Лексико-граматичні вправи. 

Тема 4. Симпатії та антипатії  

Аудіювання: What makes you happy? Дискусія за темою. Граматика: Вживання часових форм 

Present, Past, Future Simple. Письмо: написання автобіографії. Різновиди написання 

автобіографії в Великобританії (CV, resume). Структура написання автобіографії (Curriculum 

vitae).  Вправи на знаходження відповідності. 

Тема 5. Встановлення контакту зі співрозмовником  

 Аудіювання: Making contact.  Діалогічне мовлення: Привітання. Початок розмови. 

Обговорення планів. Комунікативні вправи. 

Тема 6. Розповідь історії з двох різних точок зору 

Читання: The gentle touch. Робота з текстом. Лексика: дієслова руху (drive around, walk o f f ,  

etc.). Граматика: Дієслівні форми для опису подій (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, 

Past Perfect Continuous).  Лексико-граматичні вправи. 

Тема 7. Несподівані пригоди 

 Читання: An unforgettable journey. Робота з текстом.  Граматика: Основні моделі порядку 

слів в англійській мові. Письмо:  написання неофіційного листа. Структура неофіційного 

листа. Вправи на знаходження та виправлення помилок. 

Тема 8. Знайомство зі співрозмовником 

 Аудіювання:  Welcoming visitors. Діалогічне мовлення: Зустріч. Інструкції. Роз’яснення. 

Комунікативні вправи. 

Тема 9. Особисті досягнення   

Читання: Different kinds of achievement. Робота з текстом. Лексика: Дієслівно-субстантивні 

словосполучення (to cope with problems, to take risks etc.). Лексичні вправи.  Дискусія за 

темою. 

Тема 10. Найбільші досягнення людства 

Аудіювання: The greatest achievements of the last 150 years. Дискусія за темою. Граматика: 

Вживання часових форм Present, Past, Future Perfect. Лексико-граматичні вправи. 

Тема 11. Розмова по телефону 

Аудіювання: Talking on the phone.  Граматика: модальні дієслова can, may, could, would.  

Письмо:  правила написання офіційного листа. Структура офіційного листа. Вправи на 

знаходження та виправлення помилок. 

Тема 12. Спільні теми для обговорення 

  Аудіювання: Getting acquainted. Діалогічне мовлення: Знайомство. Обмін інформацією. 

Підтримання бесіди. Комунікативні вправи. 

Тема 13. Визначні події. 

Читання: Celebrations and festivals.  Робота з текстом. Дискусія за темою: An important 

festival or celebration in your country. Граматика: Present, Past, Future Continuous. Лексико-

граматичні вправи. 

Тема 14.  Огляд визначних пам'яток. 

 Говоріння: Опис визначних пам'яток свого міста. Граматика: Вживання інфінітиву / 

герундію з конструкціями  used to, to be used to, to get used to, would. Монологічне мовлення: 

Virtual tours of  famous cities of the world. 

Тема 15. Дозвілля 

 Аудіювання: Entertaining a visitor. Дискусія за темою. Письмо:  правила написання 

неофіційного електронного листа. Структура неофіційного електронного листа. Вправи на 

знаходження та виправлення помилок. 

Тема 16. Незручні  ситуації в процесі комунікації   

Аудіювання: Talking about origins. Дискусія за темою. Діалогічне мовлення: Запрошення. 

Відповідь на запрошення. Ввічлива інтонація.  



Тема 17. Корисні поради  

Читання: How to pass exams.  Робота з текстом. Дискусія за темою. Граматика: Вживання 

означеного, неозначеного та нульового артиклів. Лексико-граматичні вправи. 

Тема 18.  Незвична їжа 

Аудіювання: Eating out.  Лексика: Food. Лексичні вправи. Використання ідіоматичних 

висловів та фразових дієслів в англійській мові.   Вправи на знаходження відповідності. 

Тема 19. Проблема вибору 

 Аудіювання: Deciding what to order. Діалогічне мовлення: At the restaurant. Письмо:  правила 

написання офіційного електронного листа. Структура офіційного електронного листа. 

Вправи на знаходження та виправлення помилок. 

Тема 20. Гумор як складова культури спілкування  

Аудіювання: Humour in different cultures. Дискусія за темою. Використання емфатичних 

конструкцій у процесі комунікації. 

Тема 21. Кооперація та співробітництво 

Читання: The agenda for a meeting. Робота з текстом. Рольова гра: організація міжнародного 

заходу. Письмо:  правила написання звіту про проведення заходу. Структура звіту. Вправи на 

знаходження та виправлення помилок. 

Тема 22.Подорож 

Аудіювання: Arranging a trip. Дискусія за темою. Граматика: Основні форми вираження 

майбутнього часу (Present Simple, Present Continuous, will, going to). Лексико-граматичні 

вправи. 

Тема 23. Ділове спілкування 

 Аудіювання: Networking at a trade fair. Дискусія за темою. Діалогічне мовлення.  Говоріння: 

Безпечні теми для обговорення. Комунікативні вправи. 

Тема 24. Підведення підсумків 

Аудіювання: Ending a conversation. Дискусія за темою. Діалогічне мовлення: ввічливе 

закінчення розмови. Рольова гра:  English for Socializing. 

 

5.2. Тематика практичних занять 

ТЕМА 1. Роль комунікації в житті людини 

ТЕМА 2. Мова жестів у різних країнах світу 

ТЕМА 3. Особисті якості, почуття та вподобання 

ТЕМА 4. Симпатії та антипатії  

ТЕМА 5. Встановлення контакту зі співрозмовником 

ТЕМА 6. Розповідь історії з двох різних точок зору 

ТЕМА 7. Несподівані пригоди 

ТЕМА 8. Знайомство зі співрозмовником 
ТЕМА 9. Особисті досягнення   

ТЕМА 10. Найбільші досягнення людства   

ТЕМА 11. Розмова по телефону  

ТЕМА 12. Спільні теми для обговорення 

ТЕМА 13. Визначні події 

ТЕМА 14.  Огляд визначних пам'яток 

ТЕМА 15. Дозвілля 

ТЕМА 16. Незручні  ситуації в процесі комунікації   

ТЕМА 17. Корисні поради 

ТЕМА 18. Незвична їжа 

ТЕМА 19. Проблема вибору  
ТЕМА 20. Гумор як складова культури спілкування 

ТЕМА 21. Кооперація та співробітництво 

ТЕМА 22. Подорож 

ТЕМА 23. Ділове спілкування 

ТЕМА 24. Підведення підсумків 

 



5.3. Організація самостійної роботи  та індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

    

1. Підготовка до практичних занять 48 Конспекти, відповіді 

2. Підготовка до проміжного контролю 
4 

Модульна контрольна 

робота 

3. Виконання завдань для самостійної роботи:  

 комплекси вправ для розвитку письма 

12 

 
Зошити з завданнями 

4. Виконання індивідуальних завдань: 

підготовка презентацій 

 

8 Презентації 

 Разом 72  

 

Зміст завдань для самостійної роботи:  

Виконання вправ для розвитку письма: написання автобіографії. 

Виконання вправ для розвитку письма:написання неофіційного листа. 

Виконання вправ для розвитку письма: написання офіційного листа.  

Виконання вправ для розвитку письма: написання неофіційного електронного листа.  

Виконання вправ для розвитку письма: написання офіційного електронного листа.   

Виконання вправ для розвитку письма: написання звіту. 

Підручник: 

Evans V. Successful Writing Intermediate. Express Publishing, 2000. – Р.20-38, 102-109. 

 

Тематика індивідуальних завдань: 

Теми  презентацій 

Роль спілкування у повсякденному житті.  

Інтернет: аргументи «за» і «проти». 

Проблеми при спілкуванні з людьми  інших культур. 

Мова тіла в різних культурах світу. 

Переваги та недоліки вербальної та невербальної комунікації. 

Можливі бар'єри для спілкування іноземною мовою. 

Ефективні кроки для успішного ділового спілкування. 

Безпечні та небезпечні теми для спілкування. 

Інтернет-ресурси: 

1. https://www.english.com 

2. https://www.englishpage.com 

3. http://esl-lab.com 

4. http://esl.about.com 

5. https://www.businessenglishpod.com 

6. http://www.talkenglish.com 

7. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

 
 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: практичні заняття, самостійні та індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді здобувачів вищої освіти на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи, а також якість виконання 

індивідуальних завдань. 

 

https://www.english.com/
https://www.englishpage.com/
http://esl-lab.com/
http://esl.about.com/
https://www.businessenglishpod.com/
http://www.talkenglish.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/


Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі. Модульна контрольна 

робота складається з трьох завдань: 1) завдання з вибором однієї правильної відповіді, 2) 

завдання на встановлення відповідності, 3) завдання з розгорнутою відповіддю. 

Зразок модульної контрольної роботи: 
Task 1) Choose the correct variant: 

On the telephone, which sentence should you use? 

a) I want to know who's calling. 

b) I want to know who is calling. 

c) Tell me who is calling. 

d) May I ask who's calling please? 

… 

Task 2) Match the phrases with the topic: 

1. Apologizing for a delay          a. How was your flight/journey/drive? 

2. Asking about the journey        b. Can I help you with your bags? 

3. Offering help                           c. Sorry to keep you waiting. 

             … 

Task 3) Write a letter to your cousin who is on holiday, describing your younger brother’s/sister’s first day at school. In 

this letter you will: 

— express your hope that she is having a good time 
— inform her about the news in the family 

— describe in details your brother’s/sister’s first day at school 

 
 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його 

оцінюванням застосовуються наступні рівні навчальних досягнень здобувачів вищої освіти: 

 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Здобувач вищої освіти 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

здобувачів вищої освіти, творчо 

виконує індивідуальні та 

колективні завдання; самостійно 

знаходить додаткову інформацію 

та використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб 

виконання завдання й 

оцінити результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не перед-

бачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання для 

розв’язання поставлених 

перед ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні завдання, 

передбачені програмою; має 

стійкі навички виконання 

завдання 



Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Здобувач вищої освіти 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального матеріалу 

має елементарні, нестійкі 

навички виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою ви-

кладача 

Неприйнятний 25…1 
не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує постійної 

допомоги викладача 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному 

обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно володіє науковою 

термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який достатньо повно 

володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовує при цьому обов’язкову літературу, володіє 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань він 

демонструє не достатню глибину матеріалу та аргументації, 

допускає при цьому деякі незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який відтворює 

певну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний 

зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, але не 

здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, не користується необхідною літературою, допускає 

певні помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє 

навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте 

фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває 

зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє 

навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає 

певні помилки, відповідає на питання, що потребують 



однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє 

навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє 

змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 
8.3. Критерії оцінювання самостійної роботи  

Вид Максимальна кількість балів 

Конспекти до практичних занять 5 

Виконання комплексів вправ для розвитку письма 5 

Підготовка презентацій 5 

Кожне  завдання для  самостійної роботи  оцінюється  за шкалою від «0» до «5».  

Підсумковим балом за  самостійну роботу є середній  бал за всі завдання.   

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи  

Кожне  завдання модульної контрольної роботи оцінюється  в 10 балів.   Максимальна 

кількість балів для заліку становить 30 балів, мінімальна  – 16 балів. 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю.  

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий 

бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 
 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Технічні засоби для виконання презентацій (ноутбук, проектор). 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

1. Cunningham S., Moor P.Cutting Edge. Upper Intermediate. Students' Book / Sarah 

Cunningham, Peter Moor. – Longman: Pearson Education Limited, 2000. – 176 p. 

2. Carr J.C., Eales F. Cutting Edge. Upper Intermediate. Workbook / Jane Comyns Carr, 

Frances Eales. –  Longman: Pearson Education Limited,  2001. – 80 p. 

3. Gore S., Smith D. G. English for Socializing (Express Series) / Sylee Gore, David Gordon 

Smith. –  Oxford University Press, 2007.– 81 p. 

4. Evans V. Successful Writing Advanced. Express Publishing, 1999. 

5. Field M. Improve Your Written English/ Marion Field.-  How To Books, Fifth edition, 2009. 

-180 p. 

6. Hewings M. Advanced Grammar in Use. CUP, 1999. 

7. McCartney M. English Vocabulary in Use. – Cambridge University press, 2001. – 174 p. 

8. Murphy R.  English Grammar in Use. – CUP, 2001. – 350p. 

9. Swan M. Practical English Usage. – OUP, 1998. 

10. Vince M. Language Practice. Intermediate. – Macmillan, 2003. – 296p. 

 

10.2. Допоміжні джерела 

1. Живой английский / Под. Ред. А. И. Пахотина. - К.: Издательство «Юниор», 2004. - 

264 с. 



2. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьміна В.С.  Speak English with Pleasure/ За ред. Луїзи 

Грін, Кіри О. Ясен. –  Харків: Торгсінг, 2003. – 288с. 

3. Хоменко Е. Г. Граматика англійської мови: Навч. Пос.– К.: Знання-Прес, 2003. – 606 с. 

4. Alexander L.G. Longman Advanced Grammar. Addison Wesley/Longman, 1998. 

5. Baker  А. Ship or Sheep with audio CD. –  Cambridge University Press, 2012. – 225p.  

 

10.3. Інтернет-ресурси 

8. http://www.englishclub.com 

9. https://www.english.com 

10. https://www.englishpage.com 

11. http://esl-lab.com 

12. http://esl.about.com 

13. http://www.ebooks-for-all.com 

14. https://www.businessenglishpod.com 

15. http://www.talkenglish.com 

16. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

17. https://en.oxforddictionaries.com/grammar 
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